Załącznik nr 1 do Uchwały nr 96/Z/2012 Zarządu Banku
Spółdzielczego w Mszczonowie z dnia 20 września 2012r.:
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2. Uchwała nr 97/Z/2013 z dn.25-07-2013r.
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4. Uchwała nr 139/Z/2013 z dn.30-10-2013r.
5. Uchwała nr 29/Z/2014r. Z dn.21-03-2014r.
6. Uchwała nr 75/Z/2014r. Z dn.11-09-2014r.
7.Uchwała nr 94/Z/2014r. Z dn. 27-11-2014r.
8. Uchwała nr 7/Z/2015r. Z dnia 08-01-2015r.
9.Uchwała nr 46/Z/2015 z dn.30-04-2015r.
10.Uchwała nr 61/Z/2015z dn. 25-06-2015r.
11.Uchwała nr 83/Z/2015 z dn.27-08-2015r.
12.Uchwała nr 129/Z/2015r. Z dn.30-12-2015r.
13.Uchwała nr 47/Z/2016r.z dn.30-06-2016r.
14.Uchwała nr 87/Z/2016r.z dn.20-10-2016r.
15.Uchwała nr 11/Z/2017 z dn.19-01-2017r.
16.Uchwała nr 68/Z/2018r.z dn.28-06-2018r.
17. Uchwała nr 80/Z/2018r. Z dnia 02-08-2018r.
18.Uchwała nr 114/Z/2018r, z dnia 29-11-2018r.
19.Uchwała nr 22/Z/2019r. Z dnia 28-03-2019r.
20. Uchwała nr 48/Z/2019r. Z dnia 29-08-2019r.
21.Uchwała nr 27/Z/2020 z dnia 09-04-2020r.
22.Uchwała nr 21/Z/2021r. Z dnia 04-02-2021r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ
KLIENCI Banku Spółdzielczego w Mszczonowie
obowiązuje od 04-02-2021r.

1.

zapisy dotyczące Kredytów dla Klientów Indywidualnych obowiązują od 10-02-2021r.

2.
3.

zapisy dotyczące Rachunków i kanałów Klientów Indywidualnych obowiązują od 05-04-2021r.
zapisy dotyczące Rachunków i kanałów Klientów Instytucjonalnych obowiązują od 05-04-2021r.
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Taryfa Prowizji i Opłat w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
1. Bank Spółdzielczy w Mszczonowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i
usługi bankowe świadczone w walucie krajowej - Klienci Banku Spółdzielczego w Mszczonowie".
2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają:
1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych,
obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy,
2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,
3) Bank Spółdzielczy w Mszczonowie - Bank i jego wszystkie placówki,
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności karta haseł jednorazowych TAN, hasło SMS.
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe ksiegowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku
klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Banku Spóldzielczego w Mszczonowie
9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:
1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,
2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,
z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy
w Mszczonowie, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
10. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.
12. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Mszczonowie
13. Prowizje i opłaty mogą być negocjowane.
14. Zarząd Banku może ustalić inne niż wymienione w Taryfie opłaty i prowizje w nowo otwieranych placówkach Banku.
15. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa,
z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz – na zasadzie wzajemności – innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego).
16. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS w Mszczonowie z instytucjami lub przedsiębiorcami,
na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem.
17.Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfi prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Zarząd BS w Mszczonowie.
18. Nie pobiera się prowizji i opłat w Banku Spółdziwelczym w Mszczonowie: za otwarcie rachunków depozytów terminowych, wkładów oszczędnościowych,rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
rachunków bieżących rolników , na rachunkach na których gromadzone są środki na cele charytatywne, od wpłat na poczetspłat kredytów rat kapitałowych i odsetkowych zaciągnietych w BS w Mszczonowie,
od wypłat kredytów zrealizowanych z rachunków kredytowych,od wpłat na cele uzytecznosci publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów
szczegółnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowych.
19. BS w Mszczonowie zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:
1) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS w Mszczonowie przy wykonywaniu danej czynności,
2) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS,
3) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności.

§2

2

Taryfa Prowizji i Opłat w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie

§2
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych należy rozumieć:
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;
3) 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);
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez
tego samego dostawcę;
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania 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) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8) 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;
9) 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;
10) 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;
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na
terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty
obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu
karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku
płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie
salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla
płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy.
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
Standardowy ROR

Podstawowy rachunek płatniczy *

stawka podstawowa

stawka podstawowa

miesięcznie

bez opłat
5,00 zł

bez opłat
bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
-

bez opłat
zgodnie z umową
0,50% nie mniej niż 4,50 zł
0,50% nie mniej niż 3,00 zł
0,50% nie mniej niż 3,00 zł
0,50% nie mniej niż 3,00 zł
bez opłat

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

za każdy przelew

1,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 2,00 zł

za każdy przelew

2,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 2,00 zł

za każdy przelew

10,00 zł

10,00 zł

za każdy przelew

30,00 zł

30,00 zł

za każdy przelew

0,50 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 0,50 zł

za każdy przelew

0,50 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 0,50 zł

za każdy przelew

5,00 zł

5,00 zł

za każdy przelew

25,00 zł

25,00 zł

za każdy przelew

bez opłat

bez opłat

za każde zlecenie

bez opłat

bez opłat

za każde zlecenie

3,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 2,00 zł

za każde zlecenie

bez opłat

bez opłat

za każde zlecenie

bez opłat

bez opłat

za każde zlecenie

4,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu
kalendarzowym bez opłat, każda
kolejna 3,00 zł

za każda dyspozycję
za każda dyspozycję

2,00 zł
bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każda dyspozycję

2,00 zł

bez opłat

za każdą dyspozycję
-

5,00 zł

bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
10,00 zł
bez opłat
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy
poprzedni rok

Tryb pobierania opłaty

1.
1)
2)
2.
1)
2)
3)
4)
6)
7)
3.
4.
1)

Otwarcie i prowadzenie rachunku:
otwarcie rachunku
prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane w placówcówkach BS Mszczonów
dokonywane na rachunki bankowe prowadzone przez BS w Mszczonowie
dokonywane na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Mszczonów
dokonywane na r-ki KRUS
dokonywanych za abonament RTV
dokonywanych za energię elektryczną
Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR dokonywane w placówcówkach BS Mszczonów
Polecenie przelewu :

a) przelew na rachunek prowadzony przez placówkę BS Mszczonów

b) przelew na rachunki prowadzone w innych Bankach

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET
e) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

za każdy przelew

- na rachunki prowadzone w placówkach BS Mszczonów

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki BS Mszczonów

-na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir i BLIK

- na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie SORBNET
f) przelewy z ROR na rachunki lokat terminowych w BS Mszczonów
5. Zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą
1) przyjęcie zlecenia złożonego w formie papierowej:
2)

realizacja zlecenia :
3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:
4) odwołanie zlecenia stałego:

5)
6.
1)
2)
3)

zlecenia jednorazowe złożone w formie papierowej
Polecenie zapłaty:
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia
zapłaty2)

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
8. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Mszczonów prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta
3) sporządzenie na wniosek Klienta dodatkowego wyciągu w miesiącu
9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

za każdy dodatkowy wyciąg

1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każde zestawienie

2) z lat poprzednich na wniosek Klienta

za każde zestawienie

20,00 zł
20,00 zł + po 10,00 zł za każdy
poprzedni rok

za każdy dokument

10,00 zł

10,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy
poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy
poprzedni rok

5,00 zł
10,00 zł
36,90 zł
( 30,00 zł + 23% VAT)

5,00 zł
10,00 zł
36,90 zł
( 30,00 zł + 23% VAT)

za każde odwołanie albo zmianę

15,00 zł

bez opłat

za każdy wniosek

20,00 zł

20,00 zł

10. Sporządzenie kopii: na wniosek Klienta
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z lat poprzednich

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określi daty dokonania operacji
11. Wydanie opinii i zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda na wniosek Klienta
Za dyspozycję, zmianę i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom,
które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art.
13.
1052 k.c. ( z systemu Centralnej informacji)
12.

13.a Wygenerowanie informacji z systemu Centrala Informacja -poszukiwanie rachunków do celów załozenia PRP
14. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie na wniosek Klienta
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku
15.
(po upływie terminu spłaty)
16. Uzyskanie informacji o stanie rachunku i obrotach w formie SMS na wniosek Klienta

za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument
za każde zaświadczenie

10,00 zł

za każda wygenerowaną informację

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

za każdy monit

20,00 zł

20,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

17.

Usługa telefoniczna - Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku i obrotach na wniosek
Klienta

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

18.

Działania BS Mszczonów podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy - na wniosek Klienta

za każdą dyspozycję

20,00 zł

20,00 zł

19.

Blankiety czekowe
1. za wydanie blankietów czekowych
2. za wydanie doraźnie blankietu czekowego

za każdy blankiet
za każdy blankiet

3. za potwierdzenie blankietu czekowego

za każdy blankiet

0,50 zł
2,00 zł
5,00 zł

4.przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych i dokonanie zastrzeżenia

bez opłat

5.odwołanie zgłoszenia utraty blankietów czekowych i cofnięcie zastrzeżenia

bez opłat

20.

Ustalenie aktualnego adresu posiadacza rachunku

od osoby

21.

Za dokonanie blokady wkładu na rachunku

od każdej blokady

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu posiadajacego taką moc prawną

po pełnej realizacji tytułu

23.
24.

Zamkniecie rachunku i wydanie zestawienia opłat i transakcji

od każdego zamknietego rachunku

Pakiet - Konto dla Młodych

Zamkniecie rachunku i wydanie zestawienia opłat i transakcji
26. Realizacja dyspozycji spadkobierców
* Podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od 08.08.2018r.

a)

usługa niedostepna
usługa niedostepna
33,00 zł

33,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

0,5% kwoty zajęcia nie mniej
niż 20,00 zł nie więcej niż
100,00 zł

22.

miesięcznie

4,00 zł
4,50 zł

od każdego zamknietego rachunku
od każdego spadkobiercy

3

usługa niedostepna
usługa niedostepna
usługa niedostepna

20,00 zł
bez opłat
usługa niedostepna

4,00 zł
20,00 zł

20,00 zł
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Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe a'vista
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych:
1) otwarcie rachunku

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat
bez opłat

2) prowadzenie rachunku
2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

-

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego

bez opłat
bez opłat

4. Realizacja przelewów:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż SGB

za każdy przelew

3,00 zł

za każdy przelew

10,00 zł

-na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie Express Elixir
5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego

3,00 zł

-

bez opłat

za każde zaświadczenie

36,90 zł
30,00 zł + 23% VAT)

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym

za każdą dyspozycję

bez opłat

8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci

za każdą dyspozycję

15,00 zł

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności na wnisek Klienta

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców
10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
11. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku(książeczce oszczędnościowej a,vista) na wniosek klienta:
1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każde zestawienie

20,00 zł

2) z lat poprzednich

za każde zestawienie

20,00 zł + po 10,00 zł za każdy poprzedni rok

12 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu posiadajacego taką moc prawną
Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych (tj.właściciel,współwłaściciel,pełnomocnik,spadkobierca)rachunków lokat
13 terminowych lub udzielenie informacji
14. Ustanowienie blokady środków na książeczce oszczędnościowej na rzecz:
1) Banku Spółdzielczego w Mszczonowie
2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1
15. Sporządzenie odpisu dokumentu na wniosek klienta do:
1) oszczędnościowej:
a) z bieżącego roku kalendarzowego

po pełnej realizacji tytułu

0,5% od kwoty zajęcia MIN.20,00 zł MAX 100,00 zł

za każdy wniosek

20,00 zł

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą dyspozycję

5,00 zł

za każdy dokument

b) z każdego poprzedniego roku

za każdy dokument

5,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł

16.

Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

za każde umorzenie

10,00 zł

17.

Za wydanie nowej książeczki za zniszczoną lub utraconą

za każdą książeczkę

10,00 zł

18.

Cesja książeczki oszczędnosciowej

za każdą cesję

30,00 zł

od każdego wyliczenia

100,00 zł

19.

20.

Za wyliczenie premii gwarancyjnej
SMS-y wysyłane na żądanie klienta, w skład którego wchodzą:

miesięcznie

- powiadomienie o sladzie i obrotach na rachunku

5

5,00 zł

(
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Rozdział 4. Elektroniczne kanały dostepu
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

1. Elekroniczne kanały dostepu:
1) kanału WWW:

Tryb pobierania opłaty
ROR Standardowy

Podstawowy rachunek płatniczny *zakładany od
08-08-2018r.

bez opłat

miesięcznie

a) Internet Banking

miesięcznie

bez opłat

b)Mobilny Internet Banking

miesięcznie

bez opłat

2) Powiadomienia SMS na żądanie klienta, w skład którego wchodzą:
a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żadanie Klienta , w skład którego
wchodzą:
1. zapytanie o saldo na rachunku

bez opłat
Usługa udostępniana na żądanie Klienta

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

bez opłat

od każdego przelewu

0,50 zł

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 0,50 zł

za każdy przelew

5,00 zł

5,00 zł

miesiecznie
za każdy SMS

bez opłat
0,50 zł

bez opłat
bez opłat
0,50 zł

miesięcznie
miesiecznie
za każdy SMS

0,00 zł
bez opłat
0,50 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

2. zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
3. zapytanie o infromację o zdefiniowanym odbiorcy
4. zapytanie o kursy walut
5. wykonanie przelewu
b)Pakiet Infromacyjny(SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego
wchodzą:
1. powiadomienie o sladzie i obrotach na rachunku
2. potwierdzenie transakcji kartowej
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie) , w skład którego
wchodzą:
1. powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości elektonicznej
(kanał www)
3) Prowadzenie rachunku elektronicznych kanałów dostepu:
kanału WWW
a) Internet Banking:

- wykonanie przelewu

- wykonanie przelewu na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB realizowanych w systemie Express Elixir i BLIK
4) Opłata za hasła jednorazowe wysłane SMS-em w bieżacym miesiącu:
a) do 5 pierwszych haseł jednorazowych wysłanych SMS-em
b) za każdy kolejny SMS powyżej 5 SMS-ów wysłanych do Klienta

5)
a)

Pakiet - Konto dla Młodych
SMS-y wysyłane na żądanie klienta, w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o sladzie i obrotach na rachunku
a) do 5 pierwszych haseł jednorazowych wysłanych SMS-em
b) za każdy kolejny SMS powyżej 5 SMS-ów wysłanych do Klienta

6)

Zmiana limitów operacji na wniosek klienta (podwyższenie ponad standardowe)

10,00 zł

* Podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od 08.08.2018r.
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Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.
1)
2.
1)
3.
4.

Otwarcie rachunku:
terminowej lokaty oszczędnościowej
Prowadzenie rachunku:
terminowej lokaty oszczędnościowej
Wpłaty gotówkowe na rachunek
Likwidacja i Wypłata gotówkowa z rachunku lokaty

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędnościna lokat i wyskokości salda oraz dopisanych odsetek od wkładu na wniosek Klienta
7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
1) terminowej lokaty oszczędnościowej
8. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci na wniosek
Klienta
9. Realizacja dyspozycji spadkobierców
10. Ustanowienie blokady środków na lokacie terminowej na rzecz:
1) Banku Spółdzielczego w Mszczonowie
2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1
11. Sporządzenie odpisu dokumentu na wniosek klienta do:
1) terminowej lokaty oszczędnościowej:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z każdego poprzedniego roku

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

od każdej lokaty

bez opłat

od każdej lokaty
od każdej lokaty

bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każde zaświadczenie
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdy dokument
za każdy dokument
za każdy dokument

12 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu posiadajacego taką moc prawną
po pełnej realizacji tytułu
za każdy wniosek
13 Za poszukiwanie na wniosek osób uprawnionych (tj.właściciel,współwłaściciel,pełnomocnik,spadkobierca)rachunków lokat terminowych lub
udzielenie informacji

6

36,90 zł ( 30,00 zł + 23% VAT)
bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat
5,00 zł

5,00 zł
10,00 zł
0,5% od kwoty zajęcia MIN.20,00 zł MAX 100,00 zł
20,00 zł
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Rozdział 5. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

1.
1)
2)
3)
2.

Wydanie karty płatniczej dla:
posiadacza rachunku
współposiadacza rachunku
osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

3.

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie
wskazanej:
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym miesiącu pierwszej karty):
za wykonanie 5 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu na kwotę przekraczającą
500,00 zł
za nie wykonanie 5 transakcji bezgotówkowych w poprzednim miesiącu na kwotę przekraczającą
500,00 zł

4.
5.
a.
b.

Tryb pobierania opłaty

Stawka
obowiązująca
1-Visa
Electron
payWave ;
2Visa Classic

Stawka obowiązująca

Stawka obowiązująca
MasterCard Debit PayPass

MasterCard zbliżeniowa
wydawana do PRP**

VISA zbliżeniowa
wydawana do PRP**

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
20,00 zł

5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

bez opłat

bez opłat

miesięcznie

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
4,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

miesięcznie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

miesięcznie

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

za każdą zmianę

10,00 zł

10,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

2% min. 5,00 zł

2% min. 5,00 zł

2% min. 4,50 zł

2% min. 4,50 zł

bez opłat

bez opłat

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

nie dotyczy

nie dotyczy

naliczana od wypłacanej
kwoty,pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3% min. 10,00 zł

3% min. 10,00 zł

bez opłat

bez opłat

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,50 zł

1,50 zł

bez opłat

bez opłat

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

banków SGB

za każdą
zmianę,pobierana w dniu
rozliczenia operacji

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

innych, niż wskazane w pkt 1

za każdą
zmianę,pobierana w dniu
rozliczenia operacji

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

7,00 zł

bez opłat
1,00 zł
45,00 zł
bez opłat
bez prowizji
bez prowizji

bez opłat
1,00 zł
45,00 zł
bez opłat
bez prowizji
bez prowizji

1,00 zł
1,50 zł
45,00 zł
bez opłat
bez prowizji
nie dotyczy

1,00 zł
1,50 zł
45,00 zł
bez opłat
bez prowizji
nie dotyczy

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3%

3%

bez opłat

bez opłat

miesiecznie za każdą
kartę

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

za każdą przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

0,00 zł

70,00 zł

za każdą kartę
miesięcznie
za każdą kartę

0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł

0,00 zł
0,00 zł
20,00 zł

za każdy numer PIN
miesięcznie
za każde zestawienie

6,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

6,00 zł
2,58 zł
2,58 zł

2,58 zł
2,58 zł

2,58 zł
2,58 zł

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta(podwyzszenie
ponad standardowe)
7. Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy uzyciu terminala POS)
3)
6.

w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1

naliczana od wypłacanej
kwoty,pobierana w dniu
rozliczenia operacji

pięć rozliczonych wypłat w
pięć rozliczonych wypłat w miesiącu
miesiącu kalendarzowym bez
kalendarzowym bez opłat, a kazda
opłat, a kazda kolejna po 1,30 zł.
kolejna po 1,30 zł.

4)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
7.a.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych(na
terutorium innego państwa członkowskiego EOG)

8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

10. Wydanie nowego numeru PIN na żądanie Użytkownika Karty
11. Zmiana PIN w bankomatach:
1)

2)

12.
1)
2)
13.
14.

Zapytanie o saldo rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Transakcje bezgotówkowe
1)dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej polskiej
2)dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG

za każdy numer PIN
za każdą
zmianę,pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każde sprawdzenie
za każdą przesyłkę
bez opłat

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)

15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
16. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure
17.

18.
a)
b)
c).

Ekspresowe przesłanie nowej karty z nowym numerem PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
na wniosek Klienta
Pakiet - Konto dla Młodych
Wydanie karty dla:
posiadacza rachunku
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym miesiącu pierwszej karty)
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

d) Wydanie nowego numeru PIN na żądanie Użytkownika Karty
17 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
19. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie Klienta
** Do Podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje tylko ten rodzaj karty płatniczej
* Podstawowy rachunek płatniczy obowiązuje od 08.08.2018r.
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Rozdział 6. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1.

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

STAWKA minimalna

STAWKA maksymalna

Prowizje i opłaty przygotowawcze od kredytów konsumenckich udzielanych do 18-12-2011:
naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR),
płatna:
– w przypadku pozostałych kredytów – jednorazowo, przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy a rozliczana
metodą ESP,
–w
przypadku kredytów odnawialnych w ROR – jednorazowo, przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,

1) udzielenie kredytu gotówkowego:
a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt
2) udzielenie kredytu gotówkowego JUBILEUSZOWEGO
a) Oopłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt
3) udzielenie kredytu gotówkowego EKSTRA dla posiadaczy ROR
a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt
4) udzielenie kredytu okolicznościowego
a) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt okolicznościowy
5) udzielenie kredytu na 24-miesiące o stałej stopi procentowej
a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt
6) udzielenie kredytu na zakup dóbr trwałego użytku - ratalny
1. kredyt CZTERY KÓŁKA
a) opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy
- dla posiadaczy ROR i rachunków bieżących rolników bez względu na okres spłaty
- z okresem spłaty do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat
2. inny ratalny
a) opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy
-dla posiadaczy ROR i rachunków bieżących rolników bez względu na okres spłaty
-z okresem spłaty do 3 lat
- z okresem spłaty powyżej 3 lat
7) udzielenie kredytu "Moje Mieszkanie"
a) opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt
- za rozpatrzenie wniosku o kredyt
- za rozpatrzenie wniosku dla posiadaczy ROR oraz rachunków bieżących rolników
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt
8) udzielenie kredytu odnawialnego w ROR
a) opłata za przygotowanie i zawarcie umowy
b) za przedłużenie umowy na kolejne 12 miesięcy, jeżeli umowa tak stanowi
c) prowizja za podwyższenie kwoty limitu kredytu
9) udzielenie kredytu na "Kolektory słoneczne dla Konsumentów"
a) opłata za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b) prowizja za przygotowanie i zawarcie umowu
2.
Prowizja przygotowawcza od kredytów konsumenckich (w tym zabezpieczonych hipotecznie) udzielanych od 19-12-2011:

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%
2,5%

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%
1,0%

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%
3,0%

jednorazowo

1,5%

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%
2,5%

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%

0,5%
2,0%
2,5%

0,5%
2,0%
2,5%

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%
bez opłat
1,5%

jednorazowo
jednorazowo od kwoty limitu
jednorazowo od kwoty zwiększenia limitu

0,50%

1,0%
0,5%
1,0%
0,1% nie mniej niż 25,00 zł
3% nie mniej niż 150,00 zł

jednorazowo od kwoty kredytu
jednorazowo rozliczana metodą ESP
naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR),
płatna:
– w przypadku pozostałych kredytów – jednorazowo, przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy a rozliczana
metodą ESP,
–w
przypadku kredytów odnawialnych w ROR – jednorazowo, przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,

1)

udzielenie kredytu gotówkowego JUBILEUSZOWEGO

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,5%

2)

udzielenie kredytu gotówkowego Cztery Pory Roku

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,5%
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3)

4)

udzielenie kredytu gotówkowego PLUS JUBILEUSZOWEGO

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,5%

a) prowizja rekompensacyjna za wczesniejszą spłatę

jednorazowo

0,5%

udzielenie kredytu gotówkpwego odnawialnego w ROR

jednorazowo

1,0%

jednorazowo

0,5%

a) prowizja za odnowienie limitu na nastepny 12-miesięczny okres
b) prowizja za podwyższenie limitu

jednorazowo od kwoty zwiększenia limitu

1,0%

5)

udzielenie kredyty gotówkowego EKSTRA

6)

udzielenie kredytu odnawialnnego-Dopuszczalne saldo debetowe w ROR

7)

udzielenie kredytu gotówkowego AGD i meble
a) dla klientów posiadających ROR od 3 m-cy

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,0%

udzielenie kredytu gotówkowego CZTERY KÓŁKA

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,5%

a) dla Klientów posiadających ROR od 3 m-cy

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,0%

udzielenie kredytu gotówkowego MM na remont

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,0%

a) dla Klientów posiadających ROR od 6 m-cy

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,5%

udzielenie kredytu gotówkowego MM zakup nieruchomości lub budowa

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,0%

a) dla Klientów posiadajacych ROR od 6 m-cy

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,5%

8)

9)

10)

2.1

Prowizja przygotowawcza od kredytów konsumenckich (w tym zabezpieczonych hipotecznie)
udzielanych od 10-02-2021:

2.1.1

udzielenie kredytu gotówkowego w tym: PROSTEGO i JUBILEUSZOWEGO

2.1.2

udzielenie tzw. szybkiej pożyczki poprzez IB lub Aplikacje Mobilną

2.1.3
2.1.4

2,5%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR),
płatna:
– w przypadku pozostałych kredytów – jednorazowo, przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy a rozliczana
metodą ESP,
–w
przypadku kredytów odnawialnych w ROR – jednorazowo, przed
postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy,

1,5%

udzielenie kredytu gotówkowego Cztery Pory Roku

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,0%

udzielenie kredytu gotówkowego PLUS JUBILEUSZOWEGO

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,5%

jednorazowo

0,5%

jednorazowo

1,5%

jednorazowo

1,0%

udzielenie kredytu gotówkpwego odnawialnego w ROR

2.1.6

udzielenie kredyty gotówkowego EKSTRA

2.1.7

udzielenie kredytu odnawialnnego-Dopuszczalne saldo debetowe w ROR

2.1.8

udzielenie kredytu gotówkowego AGD i meble

2.1.8.1 a) dla klientów posiadających ROR od 3 m-cy
udzielenie kredytu gotówkowego CZTERY KÓŁKA

2.1.9.1 a) dla Klientów posiadających ROR od 3 m-cy
udzielenie kredytu gotówkowego MM na remont

2.1.10.1 a) dla Klientów posiadających ROR od 6 m-cy
2.1.11

1,0%

2,0%

2.1.5.2 b) prowizja za podwyższenie limitu

2.1.10

jednorazowo
jednorazowo rozliczana metodą ESP

jednorazowo

2.1.5.1 a) prowizja za odnowienie limitu na nastepny 12-miesięczny okres

2.1.9

3,5%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2.1.4.1 a) prowizja rekompensacyjna za wczesniejszą spłatę
2.1.5

jednorazowo rozliczana metodą ESP

udzielenie kredytu gotówkowego MM zakup nieruchomości lub budowa

2.1.11.1 a) dla Klientów posiadajacych ROR od 6 m-cy
3.
Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
4.
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
5.

Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, innej niż prolongata spłaty rat lub odsetek

6.

Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, prolongata spłaty rat lub odsetek

7.
8.

Za wydanie promesy kredytowej
Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta o sytuacji ekonomiczno-finansowej i zdolności kredytowej

jednorazowo od kwoty zwiększenia limitu

10,00 zł

1,0%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

3,5%

jednorazowo

1,5%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

3,0%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

1,5%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,0%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

3,0%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,5%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,0%

jednorazowo rozliczana metodą ESP

2,5%

jednorazowo rozliczana metodą ESP
naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo
naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna
jednorazowo
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, płatna
jednorazowo
za każdą promesę

2,0%
50,00 zł
1,5%
0,1% nie mniej niż 50,00 zł

50,00 zł

1% nie mniej niż 50,00 zł

50,00 zł

0,5% od przyrzeczonej kwoty

za każdą opinię

123,00 zł
( 100,00 zł + 23% VAT)

9.
10.

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki

za każdy duplikat

30,00 zł

Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia

za każdy duplikat

25,00 zł

11.
12.
13.

za każde upomnienie/monit
za każde wezwanie
za każdy wniosek
za każdy wniosek

6,60 zł
6,60 zł
100,00 zł
bez opłat
opłata w wysokości stosowanej przez bank pobierający
taką opłatę od BS Mszczonów

15.

Za wysłanie upomnienia/monitu
Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
a) przekazanie gruntu na cele publiczne
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które pobierają takie opłaty od Banku
Spółdzielczego w Mszczonowie)
Za wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości

16.

Za sporządzenie na wniosek Klienta historii kredytu

17.

Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenie stwierdzajacego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bakowych i innych tytułów,
wysokości spłat rat

18.

Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta ,że nie posiada zadłużenia w BS Mszczonów

19.

udzielenie kredytu gotówkowego z nagrodami

14.

za każdą opinię
od jednej zgody

100,00 zł

od każdego wniosku

10,00 zł
36,90 zł
( 30,00 zł + 23% VAT)

od każdego zaświadczenie

36,90 zł
( 30,00 zł + 23% VAT)

od każdego zaświadczenie
jednorazowo rozliczana metodą ESP

0,5%
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Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych i rozliczeń pieniężnychi rachunków VAT
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego,
rachunku pomocniczego):
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku rozliczeniowego
3) prowadzenie dodatkowego dla wyodrębnionych środków
4) prowadzenie bieżącego dla rolników

Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy
rachunek

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA
w BS Mszczonów

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
8,00 zł

UWAGA:
nie pobiera się za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego,
nie pobiera się za miesiąc w którym nastąpiła likwidacja rachunku na wniosek Klienta.

1) prowizji
2)prowizji

2. Za wydanie zaświadczenia o numerze NRB prowadzengo rachunku
rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego):
1) prowadzenie rachunku rozliczeniowego i pomocniczego

od każdego rachunku

2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków

od każdego rachunku

3)
3.
1)
2)
3)
5)
6)

bieżącego dla rolników
Wpłaty gotówkowe na rachunek:
dokonywane na rachunki prowadzone w placówkach BS Mszczonów
dokonywane na rachunek bankowy prowadzony w innych bankach
dokonywanie wpłat w formie zamkniętej lub do wrzutni nocnej
dokonywane za energię elektryczną
na rachunki bieżące rolników prowadzone w BS Mszczonów

od każdego rachunku
naliczana od wpłacanej kwoty
zgodnie z umową
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty

24,60 zł
( 20,00 zł + 23% VAT)
24,60 zł
( 20,00 zł + 23% VAT)
bez opłat
0,3% nie mniej niż 4,50 zł
0,5% nie mniej niż 4,50zł
zgodnie z umową
0,5% nie mniej niż 3,00zł
bez opłat

UWAGA:
prowizję pobiera się od posiadacza rachunku lub od wpłacajacego
4. Wypłaty gotówkowe z rachunku dokonywanych w placówkach BS Mszczonów
1) dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych przez placówki BS Mszczonów
2) dokonywane z rachunków bieżacych rolników
5. Realizacja przelewów: w formie papierowej

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdy
przelew

- na rachunki prowadzone w placówkach BS Mszczonów
- na rachunki prowadzone w bankach innych,
- na rachunki w innych bankach z rachunków bieżacych rolników
-na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w
systemie Express Elixir
- na rachunki lokat terminowych
- złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
- Internet Banking
-na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w
systemie Express Elixir i BLIK
- Internet Banking dla FIRM ( dawny Home Banking)
-na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w
systemie Express Elixir i BLIK
- realizowanych w systemie SORBNET 1)

0,3% min. 4,50 zł
bez opłat

3,00 zł
4,50 zł
2,00 zł
za każdy przelew

10,00 zł
bez opłat
1,50 zł

za każdy przelew

5,00 zł
1,50 zł

za każdy przelew

5,00 zł
20,00 zł
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6. Zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą
1) przyjęcie zlecenia złożonego w formie papierowej:
realizacja zlecenia :
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego albo rachunku odbiorcy:
2) odwołanie zlecenia stałego:
zlecenia jednorazowe złożone w formie papierowej
7. Polecenie zapłaty:
2) opłaty pobierane z rachunku dłużnika:
a) przyjecie polecenia zapłaty
a) realizacja polecenia zapłaty

za każde zlecenie
za każde zlecenie
za każde zlecenie
za każde zlecenie
za każde zlecenie

bez opłat
3,00 zł
bez opłat
bez opłat
4,50 zł

za każde polecenie
za każde polecenie
za każde polecenie

4,00 zł
bez opłat
4,00 zł

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

10,00 zł

9. Odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
11. Wydanie blankietów czeku gotówkowego lub rozrachunkowego
- za każdy blankiet
-za pojedyńczy blankiet czekowy wydany doraźnie
12. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów
13. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:
1) w formie papierowej:
a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS Mszczonów
prowadzącej rachunek
b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego
2) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
14. Za sporządzenie kopii:
a) wyciągu bankowego na wniosek Klienta
b)wyciągu bankowego z rachunku bieżącego rolnika na wniosek Klienta
c) dokumentu do wyciągu na wniosek Klienta
d) dokumentu do wyciągu z rachunku bieżacego rolnika na wniosek Klienta
15. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek
klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
za każdą dyspozycję
-

0,50 zł
3,00 zł
20,00 zł

od jednego wyciągu

bez opłat

od jednego wyciągu
od jednego wyciągu

bez opłat
bez opłat

od jednego odpisu
od jednego odpisu
od jednego odpisu
od jednego odpisu

15,00 zł
10,00 zł
7,00 zł
5,00 zł

za każde zestawienie

20,00 zł
25,00 zł + po 5,00 zł za każdy
poprzedni rok
10,00 zł
49,20 zł
( 40,00 zł + 23% VAT)
36,90 zł
( 30,00 zł + 23% VAT)

b) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty

2) z lat poprzednich

za każde zestawienie

3) - z rachunku bieżacego rolnika

za każde zestawienie

16. Wydanie opinii i zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
- dla posiadaczy rachunków bieżących rolników

za każde zaświadczenie
za każde zaświadczenie

17. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
dokumentu
po pełnej realizacji tytułu
18. Internet Banking dla FIRM ( dawny Home Banking)
2) opłata za udostępnienie usługi3)
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) monitu z powodu przekroczenia
19.
salda

0,5% kwoty zajęcia nie mniej
niż 20,00 zł nie więcej niż
100,00 zł

miesięcznie

50,00 zł

za każdy monit

20,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

miesięcznie
od każdej zmiany

5,00 zł
7,00 zł

Działania BS Mszczonów podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji
22. wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku
błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy

za każdą dyspozycję

50,00 zł

Za przyjęcie czeków do inkasa za każdy czek
Za wykonanie blokady środków na rachunku
Za obsługę weksli do zapłaty , inkaso weksli
Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu
Za wydanie potwierdzenia salda przy likwidacji rachunku bieżącego
Realizacja dyspozycji spadkobierców

za każdy czek
za każda blokadę
za jeden weksel
od jednego potwierdzenia
od jednego potwierdzenia
od każdego spadkobiercy

7,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

20.

Uzyskanie informacji o stanie rachunku i obrotach w formie SMS na wniosek
Klienta

21. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku
1) za udostępnienie usługi na hasło
2) zmiana hasła

23.
24.
25.
26.
27.
28.
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1)

Przelewy realizowane wyłącznie w formie papierowej w placówce BS Mszczonów

3)

Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie.

Rachunek VAT - wszystkie opłaty są pobierane z
rachunku rozliczeniowego dla którego założony
został rachunek VAT
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. 2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na
3.
wniosek klienta
1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
4. 4. Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązujaca
bez opłat
bez opłat

za każde zaświadczenie

30,00 zł

za każde zaświadczenie
za każde zaświadczenie

25,00 zł
25,00 zł + 12,50 zł za każdy
poprzedni rok

za każdy dokument
a) z bieżącego roku kalendarzowego za każdy dokument
b) z lat poprzednich za każdy dokument

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
za każdy dokument
a) klient określi datę dokonania operacji za każdy dokument
b) klient nie określi daty dokonania operacji za każdy dokument
5. 5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

10,00 zł
10,00 zł + po 5,00 zł za
każdy poprzedni rok
15,00 zł
25,00 zł
bez opłat

*) Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą
pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla
rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.
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Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych
Rachunki lokat terminowych
Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku:
1) terminowej lokaty

od każdej lokaty

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku:
1) terminowej lokaty

od każdej lokaty

bez opłat

-

bez opłat

od każdej lokaty

bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek
4. Likwidacja i Wypłata gotówkowa z rachunku lokaty
6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędnościna lokat i wyskokości salda oraz dopisanych odsetek od wkładu na wniosek Klienta

36,90 zł ( 30,00 zł + 23% VAT)
za każde zaświadczenie

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem:
1) terminowej lokaty

za każdą dyspozycję

10,00 zł

10. Ustanowienie blokady środków na lokacie terminowej na rzecz:
1) Banku Spółdzielczego w Mszczonowie jako zabezpieczenie kredytu

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą dyspozycję

10,00 zł

2) innych podmiotów, niż wskazany w pkt 1
11. Sporządzenie odpisu dokumentu na wniosek klienta do:

za każdy dokument

1) terminowej lokaty :
a) z bieżącego roku kalendarzowego
b) z każdego poprzedniego roku
12 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu posiadajacego taką moc prawną
13. Za sporządzenie odpisu obrotów na rachunku lokaty terminowej
14. Przelew z rachunku lokaty terminowej na rachunek bieżacy prowadzony w placówkach BS Mszczonów

za każdy dokument

5,00 zł

za każdy dokument

10,00 zł

po pełnej realizacji tytułu
za każdy odpis

27. Realizacja dyspozycji spadkobierców
28. Za ustanowienie,zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci na wniosek Klienta
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0,5% od kwoty zajęcia MIN.20,00 zł MAX 100,00 zł
20,00 zł

za każdy przelew

bez opłat

od każdego spadkobiercy

15,00 zł

za każdą dyspozycję

15,00 zł
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Rozdział 3. Elektroniczne kanały dostępu
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązujaca

Stawka minimalna

w BS Mszczonów

1. Elektroniczne kanały dostępu:
1) kanały:
a) Internet Banking

miesięcznie

5,00 zł

b)Internet Banking dla Firm ( dawny Home Banking)

miesięcznie

50,00 zł

c) za wydanie Tokena do IBF

jednorazowo

zgodnie z fakturą wystanioną
przez Firmę Nouvm

miesięcznie

5,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

miesięcznie

5,00 zł

2) \
a) Pakiet Aktywny (SMS-y wysyłane na żadanie Klienta , w skład którego wchodzą:
1. zapytanie o saldo na rachunku
2. zapytanie o 5 ostatnich operacji na rachunku
3. zapytanie o infromację o zdefiniowanym odbiorcy
4. zapytanie o kursy walut
5. wykonanie przelewu
b)Pakiet Infromacyjny(SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
1. powiadomienie o sladzie i obrotach na rachunku
2. potwierdzenie transakcji kartowej
c) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie) , w skład którego
wchodzą:
1. powaidomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowości elektonicznej (kanał
www)
3) Prowadzenie rachunku w elektronicznych kanałów dostepu:
a) Internet Banking:
- wykonanie przelewu
-na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
Express Elixir i BLIK

miesięcznie

5,00 zł

od każdego przelewu

0,50 zł

za każdy przelew

5,00 zł

od każdego przelewu

1,50 zł

za każdy przelew

5,00 zł

b) Internet Banking dla FIRM (dawny Home Banking),
- wykonanie przelewu
-na rachunki prowadzone w bankach innych, niż banki SGB - realizowanych w systemie
Express Elixir i BLIK
4) Opłata za hasła jednorazowe wysłane SMS-em w bieżacym miesiącu:
a) do 5 pierwszych haseł jednorazowych wysłanych SMS-em
b) za każdy kolejny SMS powyżej 5 SMS-ów wysłanych do Klienta

5)

Zmiana limitów operacji na wniosek klienta (podwyższenie ponad standardowe)

miesiecznie

bez opłat

za każdy SMS

0,50 zł

za każdą zmianę

10,00 zł

12

0,50 zł

Taryfa Prowizji i Opłat w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie

Rozdział 4. Karty płatnicze
Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca
1-Visa Electron Business payWave;
2- Visa Business Electron

1.
1)
2)
3)
2.

Wydanie karty dla:
posiadacza rachunku
współposiadacza rachunku
osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

3.

5.
6.
7.
1)
2)
3)
4)
5)

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:
Zastrzeżenie karty:
- w przypadku utraty lub kradzieży
- z innych powodów np.. Zamknięcie rachunku
- w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dni od jej otrzymania i w tym czasie nie
dokonał żadnej transakcji
Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym miesiącu pierwszej karty)
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki:
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
w kasach banków SGB9)
w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 29)
w bankomatach za granicą

8.

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4.

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

za każdą kartę

35,00 zł

35,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę

bez opłat
20,00 zł

bez opłat
20,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

miesięcznie
za każdą zmianę
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

6,00 zł
10,00 zł

6,00 zł
10,00 zł

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

bez opłat
1,50 zł
2% min. 5,00 zł
3% min. 10,00 zł
3% min. 10,00 zł

naliczana od wypłacanej kwoty
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji
od jednej karty
za każdy numer PIN

0,00 zł

0,00 zł

10,00 zł
6,00 zł

10,00 zł
6,00 zł

za każdą zmianę
za każdą zmianę

6,00 zł
7,00 zł

6,00 zł
7,00 zł

za każde sprawdzenie
za każde sprawdzenie

1,00 zł
1,50 zł
45,00 zł
bez opłat
bez prowizji
bez prowizji

1,00 zł
1,50 zł
45,00 zł
bez opłat
bez prowizji
bez prowizji

bez prowizji

bez prowizji

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3%

3%

miesiecznie za każdą kartę

5,00 zł

5,00 zł

9.
10.
11.
1)
2)
12.
1)
2)

Odblokowanie karty
Wydanie nowego numeru PIN na żądanie Użytkownika Karty
Zmiana PIN w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
banków SGB
innych, niż wskazane w pkt 1
13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
14. Transakcje bezgotówkowe
1)dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej polskiej
2)dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych(na terytorium
innego państwa członkowskiego EOG)
15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN

Stawka
obowiązująca
MasterCard
PayPass
Business

za każdą przesyłkę
bez opłat

16. Utrzymanie karty w ramach usługi 3D-Secure
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Rozdział 5. Kredyty i pożyczki
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA Podstawowa

STAWKA minimalna

0,5%

1. Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców:
naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych),
płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy

1) za przygotowanie i zawarcie umowy

jednorazowo od kwoty kredytu przed uruchomieniem
kredytu, rozliczana metodą liniową

2) za podwyższenie limitu kredytu

od kwoty zwiększenie limitu

1,0%
1,0%

3) za odnowienie limitu na następny 12-miesięczny okres

od kwoty limitu

0,5%

4) za brak wykorzystania limitu

w stosunku rocznym

2,0%

2. Prowizja od kredytu w rachunku bieżącym dla rolników:

1) za przygotowanie i zawarcie umowy
2) za podwyższenie limitu kredytu
3) za odnowienie limitu na następny 12-miesięczny okres
4) za brak wykorzystania limitu
3. Prowizja od kredytu płatniczego:

0,5%

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty
odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych),
płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do
dyspozycji kredytobiorcy
jednorazowo od kwoty kredytu przed uruchomieniem
kredytu, rozliczana metodą liniową
od kwoty zwiększenie limitu
od kwoty limitu
w stosunku rocznym

1,0%
1,0%
0,5%
1,0%

0,5%
0,5%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt

2) za przygotowanie i zawarcie umowy
4. Prowizja od kredytu "Inwestycyjnego 2006"

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

100,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,50%

0,5%

0,50% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,50%

0,5%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

2,00%

0,5%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

2) za przygotowanie i zawarcie umowy
od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP
- z okresem spłaty do 3 lat

- z okresem spłaty do 8 lat
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5. Prowizja od kredytu dla rolników "Ekologia na wsi"
od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

2) za przygotowanie i zawarcie umowy
- dla posiadaczy rachunków bieżacych rolników i ROR rolniczych

0,3% nie mniej niż 10,00 zł

10,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

3,00%

1,5%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

2,00%

1,0%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

2,00%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,00%

od każdego kredytu-naliczana i pobierana wraz ze spłatą
raty odsetkowej

7,00 zł

6. Prowizja od kredytów inwestycyjnych preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania z ARiMR

1) za przygotowanie i zawarcie umowy

- od kredytów udzielanych do 17-09-2012r.
- od kredytów udzielanych od 18-09-2012r.

7. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR od kredytów inwestycyjnych udzielanych po 01-05-2007r.
8. Prowizja od kredytu na finansowanie przedsięwzięć w ramach programów operacyjnych ze
środków UE (SPO-ROL,SPO-WKP, Unikredyt)
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt
2) za przygotowanie i zawarcie umowy

9. Prowizja od kredytu "Obrotowego 2006"
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt
2) za przygotowanie i zawarcie umowy
- z okresem spłaty do 1 roku

- z okresem spłaty do 3 lat

10. Prowizja od kredytów na realizację inwestycyji w gospodarstwie rolnym z częsciową spłata
kapitału
1) za przygotowanie i zawarcie umowy
- od kredytów udzielanych do 17-09-2012r.

- od kredytów udizelanych od 18-09-2012r.

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

0,5% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

1,50%

0,5%

0,5% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,50%

1,0%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

2,00%

1,0%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

2%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,50%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

2,00%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

10. Prowizja od kredytu obrotowego na "Zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej"
1) za przygotowanie i zawarcie umowy

11. Prowizja od kredytu obrotowego klęskowego z dopłatami do oprocentowania z ARiMR
1) za przygotowanie i zawarcie umowy
- od kredytów udzielanych do 17-09-2012r.
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- od kredytów udzielanych od 18-09-2012r.

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,00%
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12. Prowizja za obsługę dopłat ARiMR od kredytów obrotowych udzielanych po 01-05-2007r.

od każdego kredytu-naliczana i pobierana wraz ze spłatą
raty odsetkowej

2,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą
liniową

0,50%

od kwoty limitu

0,50%

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

0,50%

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,50%

13. Prowizja od kredytów na skup płodów rolnych ( w rachunku bieżącym i kredytowym)
1) za przygotowanie i zawarcie umowy

2) za odnowienie limitu kredytu udzielonego w rachunku bieżacym
14. Prowizja od kredytów inwestycyjnych "REMONT" udzielanych wspólnotom mieszkaniowym
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt
2) za przygotowanie i zawarcie umowy

15. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej

16.
1)

Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, innej niż prolongata spłaty rat lub odsetek
Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, prolongata spłaty rat lub odsetek

2) Za wydanie promesy kredytowej
17. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta o sytuacji ekonomiczno-finansowej i zdolności
kredytowej
1) Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
2) Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
rejestrowego
lub przewłaszczenia
18. Za
wysłanie upomnienia/monitu
19. Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki
20. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości
1) a) przekazanie gruntu na cele publiczne
21. Za wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości
22. Za sporządzenie na wniosek Klienta historii kredytu
1) Za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenie stwierdzajacego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
bakowych i innych tytułów, wysokości spłat rat

naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo rozliczana
metodą ESP

1,0%

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty,
płatna jednorazowo rozliczana metodą ESP
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty,
płatna jednorazowo rozliczana metodą ESP
za każdą promesę
za każdą opinię
za każdy duplikat
za każdy duplikat
za każde upomnienie/monit
za każde wezwanie
za każdy wniosek
za każdy wniosek
od jednej zgody
od każdego wniosku

2) za przygotowanie i zawarcie umowy

1% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

36,90 zł
( 30,00 zł + 23% VAT)

od każdego zaświadczenie

24. Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które
pobierają takie opłaty od BS Mszczonów)
25. Prowizja od kredytu inwestycyjnego na realizacje przedsięwzięć w gospodarstwach rolnych
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt

100,00 zł

0,5% od przyrzeczonej kwoty
123,00 zł
( 100,00 zł + 23% VAT)
30,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
100,00 zł
bez opłat
100,00 zł
10,00 zł

2) Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta ,że nie posiada zadłużenia w BS Mszczonów
23. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta

0,1% nie mniej niż 100,00 zł

od każdego zaświadczenie

36,90 zł
( 30,00 zł + 23% VAT)

za każdą czynność

25,00 zł

za każdą opinię

opłata w wysokości stosowanej
przez bank pobierający taką
opłatę od BS Mszczonów

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

0,50% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

0,50% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

0,5% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

0,5% nie mniej niż 20,00 zł

20,00 zł

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

0,35% nie mniej niż 200,00 zł

200,00 zł

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,50% nie mniej niż 200,00 zł

200,00 zł

jednorazowo od kwoty kredytu rozliczana metodą ESP

0,35% nie mniej niż 200,00 zł

200,00 zł

26. Prowizja od kredytu obrotowego klęskowego komercyjnego dla gospodarstw rolnych
1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt
2) za przygotowanie i zawarcie umowy

27. Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR udzielane od 2015:
1) Kredyty inwestycyjne:
a)za rozpatrzenie wniosku o kredyt
b)za przygotowanie i zawarcie umowy

2)Kredyty obrotowe
a)za rozpatrzenie wniosku o kredyt
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b)za przygotowanie i zawarcie umowy

od kwoty kredytu płatna jednorazowo przed postawieniem
kredytu do dyspozycji kredytobiorcy rozliczana metodą ESP

1,50% nie mniej niż 200,00 zł

200,00 zł

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

STAWKA minimalna

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia,
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
1. za przygotowanie gwarancji, poręczeń

płatna jednorazowo przed uruchomieniem gwarancji,
poręczenia

0,5% nie mniej niż 200,00 zł
1% nie mniej niż 250,00 zł

2. od udzielonych gwarancji, poręczeń
za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres
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200,00 zł

STAWKA maksymalna
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Rozdział 1. Inne czynności i usługi bankowe
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

Tryb pobierania opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

zgodnie z umową

wg.ceny zakupu powiększonej o 30% z
tyt.kosztów manipulacyjnych

od kwoty podlegającej wymianie

1% kwoty podlegającej wymianie

1) książeczki oszczędnościowej

miesięcznie za każdy rozpoczęty m
iesiąc

20,00 zł

2) duplikatów kluczy posiadaczy rachunków bieżacych i innych depozytów osób prawnych

miesiecznie za każdy rozpoczęty m
iesiąc od każdego posiadacza

24,60 zł
( 20,00 zł + 23% VAT)

1. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego oraz worek do monet
2. Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały
Uwaga: opłaty nie pobiera się od Klientów posiadajacych rachunki w BS Mszczonów
3. Za przechowywanie w depozycie bankowym:

Uwaga: opłaty nie pobiera się od depozytów stanowiących zabezpieczenie udzielonych kredytów przez BS Mszczonów
4. Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, pozostajacych w aktach BS Mszczonów
od każdego potwierdzenia
5.
od każdego kandydata na członka
Wpisowe z tytułu członkowstgwa w BS Mszczonów
Banku
6. Za zastrzeżenie w rejestrze "Dokumenty Zastrzeżone"
1)
dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS Mszczonów
za każde zastrzeżenie
2)
dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1
7. Za odwołanie zastrzeżenia w rejestrze "Dokumenty Zastrzeżone"
1)
dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS Mszczonów
2)

za każde zastrzeżenie

dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt 1

8. Wypłaty z rachunków zamkniętych (konto 2910-11)
9 Wygenerowanie informacji z systemu Centrala Informacja -poszukiwanie rachunków

od kwoty podlegajacej wypłacie
za każda wygenerowaną informację

10 Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt.11. na życzenie Klienta

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł
prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. ( z systemu Centralnej
11 informacji)

15

20,00 zł
10,00 zł
12,30 zł
( 10,00 zł + 23% VAT)
24,60 zł
( 20,00 zł + 23% VAT)
12,30 zł
( 10,00 zł + 23% VAT)
24,60 zł
( 20,00 zł + 23% VAT)
0,5% nie mniej niż 5,00 zł.
10,00 zł

za każde udzielenie informacji

7,80 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.)

za każdą zbiorczą informację

20,00 zł

