Taryfa opłat i prowizji bankowych
Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Sokołowie Podlaskim
dla klientów instytucjonalnych
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH ...................................................... 1
RACHUNKI ........................................................................................................................ 2
TAB. 1 RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ............................................................................... 2
TAB. 2 RACHUNEK LOKACYJNY ................................................................................................. 5
TAB. 3 RACHUNKI POWIERNICZE MIESZKANIOWE..................................................................... 5
TAB. 4 RACHUNKI POWIERNICZE .............................................................................................. 5
TAB. 5 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN ..................................................................... 5
TAB. 6 RACHUNKI WALUTOWE TERMINOWE ............................................................................ 5
TAB. 7 INTERNET BANKING BIZNES ........................................................................................... 6

KARTY BANKOWE ............................................................................................................. 6
TAB. 8 KARTY PŁATNICZE ......................................................................................................... 6
TAB. 9 KARTY DEBETOWE W EURO ........................................................................................... 7
TAB. 10 KARTY KREDYTOWE .................................................................................................... 7

KREDYTY ........................................................................................................................... 8
TAB. 11 KREDYTY KOMERCYJNE NA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ............................................ 8
TAB. 12 KREDYTY KOMERCYJNE NA DZIAŁALNOŚC ROLNICZĄ .................................................... 9
TAB. 13 KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR .............................................................................. 10

INNE USŁUGI................................................................................................................... 11
TAB. 14 GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE ...................................................................... 11
TAB. 15 CZYNNOŚCI KASOWE W PLN ...................................................................................... 12
TAB. 16 SKARBIEC NOCNY ...................................................................................................... 12
TAB. 17 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE .................................................................... 12
TAB. 18 POŻYCZKA ON-LINE (dla osób prowadzących działalność rolniczą) .............................. 12
TAB. 19 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW ................................ 13

Tekst obowiązuje od dnia 15.11.2021 r.
Sokołów Podlaski, 2021 r.

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim
dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych
świadczonych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim,
zwanego dalej Banku.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
4) zgodnie z zawartą umową.
3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat
bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od … do’’ wysokość
opłat ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy
stanowią inaczej.
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach
ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji
dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg
analogicznych zasad.
7. Za operacje dewizowe zalecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo
opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy
wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.
8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, opata/prowizja w złotych jest ustalana
według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew.
10.Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych
kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.
11.Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie
zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
12.Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
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RACHUNKI
TAB. 1 RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE
Lp.
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
bieżącego lub pomocniczego
rachunku rolniczego
Pakiet
VAT
walutowego
z wpłatą na rachunek
bez wniesienia wpłaty na rachunek
Opłata za Pakiet na Dobry Początek - miesięcznie
Uwaga: nie pobiera się opłaty za Pakiet przez okres 12 miesięcy, od 13 miesiąca opłata za Pakiet
Wygodny.
W ramach opłaty pakietowe: opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i jednego rachunku
pomocniczego w PLN/walucie oraz korzystanie z jednej karty debetowej.

3.

Opłata za Pakiet Wygodny – miesięcznie

Stawka
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
50,00 PLN
bez opłat

25,00 PLN

W ramach opłaty pakietowej: opłata za prowadzenie rachunku bieżącego i jednego rachunku
pomocniczego w PLN/walucie oraz korzystanie z jednej karty debetowej

4.

Opłata za Pakiet Agro – miesięcznie

8,00 PLN

W ramach opłaty pakietowej: opłata za prowadzenie rachunku bieżącego oraz korzystanie z
jednej karty debetowej

5.
5.1

Prowadzenie rachunku – miesięcznie
bieżącego w PLN
Uwaga: od rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i Świadczeń Specjalnego
Przeznaczenia pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki .
Opłaty za prowadzenie rachunku nie pobiera się od Ochotniczych Straży Pożarnych.

20,00 PLN

5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1

rolniczego
VAT
pomocniczego
instytucji pożytku publicznego
walutowego
Kół Gospodyń Wiejskich
System bankowości elektronicznej
Internet Banking
dostęp do systemu
Internet Banking Biznes
dostęp do systemu

5,00 PLN
bez opłat
20,00 PLN
10,00 PLN
25,00 PLN
5,00 PLN

6.2.2

instalacja w siedzibie klienta

7.

bez opłat
Zgodnie z Tab. 6 Taryfy
„Internet Banking
Biznes”
Zgodnie z Tab. 6 Taryfy
„Internet Banking Biznes

Wpłata gotówkowa
Uwaga: chyba, że Umowa stanowi inaczej

7.1
7.1.1
7.1.2
7.2
7.3

na rachunki w PLN
rachunki rolnicze
rachunki Kół Gospodyń Wiejskich
na rachunki w walucie
wpłaty gotówki za pośrednictwem wpłatomatu

0,20% min. 3,00 PLN
maks. 200,00 PLN
bez opłat
bez opłat
0,20% min. 5,00 PLN
maks. 200,00 PLN
0,10 % min. 3,00 PLN
maks. 200,00 PLN
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8.
8.1

Wypłata gotówkowa
w kasie lub przy użyciu karty własnej bankomatowej w PLN

81.1

z rachunków rolniczych

8.1.2

z rachunków Kół Gospodyń Wiejskich

8.2

wypłata z rachunków w walucie

9.

Przelewy

9.1
9.1.1
9.1.2
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.3
9.3.1
9.3.2
9.4
9.4.1
9.4.1.1
9.4.1.2
9.4.2
9.4.2.1
9.4.2.2
9.4.2.3
9.5
9.5.1
9.5.2
9.6.
9.6.1

Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu ELIXIR
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
w systemie bankowości internetowej/mobilnej (dla rachunków
rolniczych)
Polecenie przelewu SORBNET
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu SEPA
w placówce Banku
do banków krajowych
do banków zagranicznych
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
do banków krajowych
do banków zagranicznych
do banków zagranicznych (dla rachunków rolniczych)
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych):
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej

9.7.
9.7.1

Polecenie wypłaty
w placówce Banku
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w
pkt. 9.10.2 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)

w systemie bankowości internetowej/mobilnej
(niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w
pkt. 9.10.2 w przypadku opcji kosztowej „OUR”)

9.8
9.9
9.9.1
9.9.2
9.9.3

bez opłat
0,30% min. 5,00 PLN
maks. 200,00 PLN

(opłaty dotyczą pakietów, rachunków: bieżących, pomocniczych, rolniczych, Kół
Gospodyń Wiejskich, instytucji pożytku publicznego w PLN oraz w walutach )

9.6.2

9.7.2

0,30% min. 3,00 PLN
maks. 200,00 PLN
bez opłat

Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w Grupie
BPS
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
z banków krajowych
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO
z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż EURO

bez opłaty
bez opłaty
4,00 PLN
1,50 PLN
0,50 PLN

30,00 PLN
30,00 PLN

15,00 PLN
4,00 PLN
15,00 PLN
1,50 PLN
0,50 PLN
30,00 PLN
30,00 PLN
0,30% min. 30 PLN
maks. 200,00 PLN
0,30% min. 30 PLN
maks. 200,00 PLN
0,30% min. 30 PLN
maks. 200,00 PLN
0,30% min. 30 PLN
maks. 200,00 PLN
15,00 PLN

10,00 PLN
0,00 PLN
20,00 PLN
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9.9.4
9.10
9.10.1
9.10.2
9.10.3
9.10.4
9.10.5

z banków zagranicznych spoza EOG
Dodatkowe opłaty za przelewy
Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (dostępne dla waluty
EUR,GBP,USD,PLN)
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu wykonane na
wniosek Posiadacza rachunku
Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza rachunku (opłata
pobierana ze zwracanej kwoty przekazu)
Zlecenia poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające
wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku (opłaty nie pobiera się jeżeli

20,00 PLN
120,00 PLN
80,00 PLN
100,00 PLN + koszty
banków trzecich
0,15% min. 20,00 PLN
maks. 100,00 PLN
100,00 PLN + koszty
banków trzecich

przyczyną postępowania był błąd Banku)

9.10.6
10.
11.
11.1

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w
innej walucie niż waluta rachunku)
Płatności masowe
Płatności natychmiastowe BlueCash
w placówce Banku

0,00 PLN
zgodnie z umową
10,00 PLN

(maksymalna kwota przelewu wynosi 20 000 PLN)

11.2

w systemie bankowości internetowej/mobilnej

5,00 PLN

(maksymalna kwota przelewu w systemie bankowości elektronicznej wynosi 5 000 PLN)

12.
12.1

Przelewy natychmiastowe w systemie SRPN – Express Elixir
w placówce Banku

15,00 PLN

(maksymalna kwota przelewu wynosi 100 000 PLN)

12.2

w systemie bankowości internetowej/mobilnej

10,00 PLN

(maksymalna kwota przelewu w systemie bankowości elektronicznej wynosi 20 000 PLN)

13.

Zlecenia stałe
Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

13.1
13.2
14.
14.1
14.2
14.3
14.4
15.
15.1
15.2

17.
18.

realizacja zlecenia na rachunek prowadzony w PBS
realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
Czeki krajowe
wydanie czeków – za jeden czek
potwierdzenie czeku – za jeden czek
inkaso czeku
przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
Udzielenie informacji o rachunku
telefonicznie na hasło – miesięcznie
przekazywanie informacji o wysokości salda na rachunku w
PLN/walucie w formie komunikatu SMS – jedna wiadomość tekstowa
Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA/MASTERCARD BUSINESS
opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku. Uwaga : opłata będzie pobierana od 01.01.2020 r.
Karta własna
Pozostałe opłaty związane z kartami

19.

Inne czynności dla rachunków w PLN i walutach

16.
16.1

bez opłaty
4,00 PLN
1,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
50,00 PLN
10,00 PLN
0,20 PLN

4,00 PLN
bez opłat
Zgodnie z Tab. 9
Taryfy „Karty płatnicze”
Zgodnie z Tab. 8 Taryfy
„Dodatkowe czynności
związane z obsługą
rachunków
depozytowych”
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TAB. 2 RACHUNEK LOKACYJNY
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Przelewy

Stawka
bez opłat
bez opłat

Uwaga : zwolniony z opłat jest jeden w miesiącu przelew lub wypłata

3.1

Przelew wewnętrzny w placówce Banku

10,00 PLN

Uwaga : zwolniony z opłat jest jeden w miesiącu przelew lub wypłata

4.

Wypłata środków z rachunku

10,00 PLN

Uwaga : zwolniona z opłat jest jedna w miesiącu wypłata lub jeden przelew

TAB. 3 RACHUNKI POWIERNICZE MIESZKANIOWE
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Inne czynności dla rachunków powierniczych mieszkaniowych

Stawka
1 000,00
wg umowy z Klientem
Zgodnie z Tab. 8 Taryfy
„Dodatkowe czynności
związane z obsługą
rachunków
depozytowych”

TAB. 4 RACHUNKI POWIERNICZE
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj usługi (czynności)
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Inne czynności dla rachunków powierniczych

Stawka
1 000,00
wg umowy z Klientem
Zgodnie z Tab. 8 Taryfy
„Dodatkowe czynności
związane z obsługą
rachunków
depozytowych”

TAB. 5 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN
Lp.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Przelewy
Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Polecenie przelewu ELIXIR
w placówce Banku
Polecenie przelewu SORBNET
W placówce Banku
Wypłata gotówki

Stawka

bez opłat
bez opłat
4,00 PLN
30,00 PLN
bez opłat

TAB. 6 RACHUNKI WALUTOWE TERMINOWE
Lp.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Przelewy
Polecenie przelewu wewnętrznego
w placówce Banku
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Wypłata gotówki

Stawka

bez opłat
bez opłat
bez opłat

5

TAB. 7 INTERNET BANKING BIZNES
Lp.
1.

Rodzaj usługi (czynności)
Zakup Certyfikatu e-Token wraz z nośnikiem USB

Stawka
150,00 PLN

2.

Instalacja urządzenia

150,00 PLN

3.

Zakup urządzenia Token VASCO z klawiaturą

350,00 PLN

4.

przekazywanie hasła jednorazowego w formie komunikatu SMS

bez opłaty

KARTY BANKOWE
TAB. 8 KARTY PŁATNICZE
VISA BUSINESS DEBETOWA/MASTERCARD BUSINESS
Lp.
Rodzaj usługi (czynności)
1.
Wydanie nowej karty/wznowienie karty płatniczej debetowej
2.

Wznowienie duplikatu karty (jednorazowo)

Stawka
bez opłat
20,00 PLN

(opłaty nie pobiera się jeżeli wydanie duplikatu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku)

3.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

20,00 PLN

(opłaty nie pobiera się jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku)

4.

Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do
rachunku.

4,00 PLN

Uwaga: opłata będzie pobierana od 01.01.2020 r.

5.
6.
6.1

Krajowe i Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych1)
Wypłaty gotówkowe1)

bez opłat

we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami,

bez opłat

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku

6.2

w innych bankomatach w kraju

4,00 PLN

6.3

w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie
EURO od kwoty wypłaty
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie
innej niż EURO oraz poza EOG (od kwoty wypłaty)
w punktach akceptujących kartę w kraju (od transakcji )

4,00 PLN

6.4
6.5
6.6

3,00% min. 10,00 PLN
3,00% min. 10,00 PLN

6.8

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie
EURO (od kwoty wypłaty)
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie
obcej innej niż EURO oraz poza EOG od kwoty wypłaty
w placówkach Poczty Polskiej

6.9

w usłudze cash back

2,00 PLN

7.

Rozpatrzenie reklamacji

bez opłat

8.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

9.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.

10.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

6.7

3,00% min. 10,00 PLN
3,00% min. 10,00 PLN
3,00% min. 10,00 PLN

2,00 PLN
10,00 PLN
1 000,00 PLN
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11.

Awaryjne wydanie karty VBD za granicą po utracie karty

1 000,00 PLN

1) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty

TAB. 9 KARTY DEBETOWE W EURO
VISA BUSINESS EURO
Lp.
Rodzaj usługi (czynności)
1.
Wydanie karty
2.
Użytkowanie karty (miesięcznie)
3.
Wznowienie karty
4.
Wydanie duplikatu karty

Stawka
bez opłat
1,50 EUR
bez opłat
5,00 EUR

(opłaty nie pobiera się jeżeli wydanie duplikatu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku)

5.
6.
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7.
8.
9.
10.
11.

Transakcje bezgotówkowe1)
Transakcje gotówkowe
we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami
w innych bankomatach w kraju
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w
walucie EURO od kwoty wypłaty
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w
walucie innej niż EURO oraz poza EOG (od kwoty wypłaty)
w punktach akceptujących kartę w kraju ( od transakcji )
w punktach akceptujących kartę za granicą ( od transakcji)
w placówkach Poczty Polskiej
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.
Telefoniczne odblokowanie kodu PIN
Zmiana danych Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty

bez opłat
bez opłat
3,00% min. 1,50 EUR
3,00% min. 1,50 EUR
3,00% min. 2,50 EUR
3,00% min. 2,50 EUR
3,00% min. 2,50 EUR
3,00% min. 2,50 EUR
bez opłat
2,50 EUR
bez opłat
bez opłat
bez opłat

TAB. 10 KARTY KREDYTOWE
VISA BUSINESS CREDIT / VISA BUSINESS GOLD CREDIT
Lp.
Rodzaj usługi (czynności)
1.
Wydanie nowej karty
2.
Wznowienie karty
3.
Obsługa karty kredytowej - opłata miesięczna
3.1
VISA BUSINESS CREDIT
3.2
VISA BUSINESS GOLD CREDIT
4.
Wydanie/wznowienie dodatkowej karty kredytowej - jednorazowo
4.1.
VISA BUSINESS CREDIT
4.2.
VISA BUSINESS GOLD CREDIT
5.
Obsługa dodatkowej karty kredytowej – opłata miesięczna
5.1.
VISA BUSINESS CREDIT
5.2.
VISA BUSINESS GOLD CREDIT
6.
Wydanie duplikatu karty 5)
6.1.
VISA BUSINESS CREDIT
6.2.
VISA BUSINESS GOLD CREDIT
7.
Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej 5)
7.1.
VISA BUSINESS CREDIT

Stawka
bez opłat
bez opłat
5,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
10,00 PLN
5,00 PLN
5,00 PLN
20,00 PLN
20,00 PLN
20,00 PLN
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7.2.
8.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

VISA BUSINESS GOLD CREDIT
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty
Transakcje bezgotówkowe 1) 2)
Wypłaty gotówki w bankomatach i kasach banków – od transakcji
w kraju
za granicą 3)
Sprawdzenie salda w bankomacie 3)
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie ( maks. Ostanie 10 transakcji)
w bankomatach świadczących taką usługę
Zmiana danych Użytkownika karty
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty
Obsługa nieterminowej spłaty 4)
Zmiana limitów na karcie
Obniżenie wysokości limitu kredytowego
Minimalna splata zadłużenia na karcie – miesięcznie od kwoty salda
końcowego okresu rozliczeniowego
Pakiet Bezpieczna Karta
1)
2)

3)
4)
5)
6)

20,00 PLN
bez opłat
10,00 PLN
bez opłat
bez opłat
3,00% min. 5,00 PLN
3,00% min. 10,00 PLN
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
20,00 PLN
bez opłat
bez opłat
5,00% min. 100,00
PLN
bez opłat

Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.
Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.
Kwota płatna za każde wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty zgodnie z Umową.
Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.
Opłata za obsługę karty kredytowej nie będzie pobierana przez okres 36 miesięcy dla kart wydanych w okresie od 16
listopada 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku.

KREDYTY
TAB. 11 KREDYTY KOMERCYJNE NA DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZĄ
Lp.
1.
1.1.

1.2.

Rodzaj usługi (czynności)
Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja naliczana od kwoty przyznanego
kredytu:
inwestycyjnego i obrotowego w rachunku kredytowym
a) udzielonego na okres do 6 m-cy
b) udzielonego na okres do 1 roku
c) udzielonego na okres powyżej 1 roku do 3 lat
d) udzielonego na okres powyżej 3 lat
odnawialnego w rachunku bieżącym

Stawka

1,00%
1,50%
2,00%
2,50%

Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości,
jak za udzielenie kredytu

1.3.

1.4.

a) udzielonego na okres 6 m-cy
b) udzielonego na okres 1 roku
c) podwyższenie kwoty kredytu (od różnicy pomiędzy dotychczasową a
nową wysokością kredytu) – proporcjonalnie do okresu kredytowania
Kredytowej Linii Hipotecznej
a) udzielonej na okres do 3 lat
b) udzielonej powyżej 3 lat
Kredyt rewolwingowy

1,00%
1,50%
1,50%
min. 50,00 PLN
2,00%
2,50%
1,50%
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Uwaga: Stawki prowizji w pkt. 1.1., 1.2., 1.4.. obniża się o 0,50%, jeżeli kwota kredytu wynosi 200 000 PLN i
więcej - nie dotyczy kredytów udzielanych z okresem spłaty do 6 m-cy

2.
3.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub
odsetek) – od kwoty prolongowanej (na wniosek klienta)
Wydanie promesy udzielenia kredytu

3.1.

Kredyty obrotowe

3.2.

Kredyty inwestycyjne

4.

5.
6.

1,50%
min. 100,00 PLN
jednorazowo od
kwoty przyrzeczonej
0,50% min. 100
PLN*
jednorazowo od
kwoty przyrzeczonej
0,50% min. 500
PLN*

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt pozostałych niż wymienione w
pkt. 2. dokonywanych na wniosek Klienta – za aneks (prowizję nalicza się od
kwoty pozostałej do spłaty)
a) do kwoty 20.000,00 PLN
1,50% min. 50,00 PLN
b) od kwoty 20.001,00 PLN do 500.000,00 PLN
500,00 PLN
c) powyżej kwoty 500.000,00 PLN
800,00 PLN
Prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym –
1,50% w stosunku
pobierana miesięcznie
rocznym
Prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu (naliczana od
Prowizja ustalana
kwoty spłaconego kredytu)
indywidualnie
przez Zarząd PBS i
wskazywana w
umowie kredytu maks. 3,00%
* w przypadku udzielenia kredytu 100% prowizji zaliczane będzie na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie podlega
zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej

TAB. 12 KREDYTY KOMERCYJNE NA DZIAŁALNOŚC ROLNICZĄ
Lp.
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Rodzaj usługi (czynności)
Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja naliczana od kwoty
przyznanego kredytu
Kredyt inwestycyjny i obrotowy w rachunku kredytowym
a) udzielony na okres do 6 m-cy
b) udzielony na okres do 1 roku
c) udzielony na okres powyżej 1 roku do 3 lat
d) udzielony na okres powyżej 3 lat
odnawialny w rachunku bieżącym
Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres
w wysokości, jak za udzielenie kredytu
a) udzielony na okres 6 m-cy
b) udzielony na okres 1 roku
c) podwyższenie kwoty kredytu (od różnicy pomiędzy
dotychczasową a nową wysokością kredytu) – proporcjonalnie do
okresu kredytowania
nawozowy oraz na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej
Kredytowa Linia Hipoteczna
a) udzielona na okres do 3 lat

Stawka

1,00%
1,50%
2,00%
2,50%

1,00%
1,50%
1,50% min.
50,00 PLN
1,50%
1,50%
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3.
3.1.

b) udzielona powyżej 3 lat
Kredyt rewolwingowy
Uwaga: Stawki prowizji w pkt. 1.1., 1.2., 1.3., 1.5. obniża się o 0,50%,
jeżeli kwota kredytu wynosi 200 000 PLN i więcej - nie dotyczy kredytów
udzielanych z okresem spłaty do 6 m-cy
Kredyt inwestycyjny „Korzystny” na zakup maszyn, urządzeń i środków
transportu (w ofercie od 10.05.2021 r.)
a) udzielony do 2 lat
b) udzielony do 8 lat
Uwaga: Stawki prowizji w pkt. 1.6. obniża się o 0,20% w przypadku
zabezpieczenia kredytu gwarancją BGK w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej FGR (gwarancja AGRO)
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych
lub odsetek) – od kwoty prolongowanej (na wniosek klienta)
Wydanie promesy udzielenia kredytu
Kredyty obrotowe

3.2.

Kredyty inwestycyjne

1.5.

1.6.

2.

4.

5.
6.

Zmiana innych postanowień umowy o kredyt pozostałych niż
wymienione w pkt. 2. dokonywanych na wniosek Klienta – za aneks
(prowizję nalicza się od kwoty pozostałej do spłaty)
a) do kwoty 20.000,00 PLN
b) od kwoty 20.001,00 PLN do 500.000,00 PLN
c) powyżej kwoty 500.000,00 PLN
Prowizja od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym –
pobierana miesięcznie
Prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu (naliczana
od kwoty spłaconego kredytu)

2,00%
1,50%

1,00%
2,00%

1,50% min.
100,00 PLN
jednorazowo od kwoty
przyrzeczonej 0,50% min.
100 PLN*
jednorazowo od kwoty
przyrzeczonej 0,50% min.
500 PLN*

1,50% min. 50,00 PLN
300,00 PLN
500,00 PLN
1,50% w stosunku
rocznym
Prowizja ustalana
indywidualnie przez
Zarząd PBS i
wskazywana w umowie
kredytu - maks. 3,00%

* w przypadku udzielenia kredytu 100% prowizji zaliczane będzie na poczet prowizji za udzielenie kredytu komercyjnego.
Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej.

TAB. 13 KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR
Lp.
1.

2.

3.

Rodzaj usługi (czynności)
Prowizja za udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR (Linia
RR, Z, PR, K01, DK01, K02, DK02, MRcsk)– prowizja pobierana
jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu (Wysokość opłat i prowizji
na rzecz Banku Kredytującego związanych z kredytem bankowym, w tym
pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może
przekroczyć 2,00 % kwoty udzielonego kredytu)
Prolongowanie terminu spłaty kredytu inwestycyjnego lub jego części (rat
kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej (nie dotyczy
kredytów udzielonych od 16.04.2015 r. )
Prolongowanie terminu spłaty kredytu obrotowego lub jego części (rat
kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej (nie dotyczy

Stawka
2,00%

1,50%
min. 100,00 PLN
2,00%
min. 100,00 PLN
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4.

kredytów udzielonych od 16.04.2015 r. )
Sporządzenie planu przedsięwzięcia uzasadnionego złożeniem wniosku
kredytowego
a) do kwoty 25.000,00 PLN.
b) od kwoty 25.001,00 PLN do 100 000,00 PLN.

c) powyżej kwoty 100.000,00 PLN.

5.
6.

7.
8.

Wydanie promesy udzielenia kredytu*
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt pozostałych niż wymienione
w pkt. 2. dokonywanych na wniosek Klienta – za aneks (nie dotyczy
kredytów udzielonych od 16.04.2015 r. )
a) do kwoty 20.000,00 PLN
b) od kwoty 20.001,00 PLN do 500.000,00 PLN
c) powyżej kwoty 500.000,00 PLN
Prowizja za zaangażowanie kredytowe pobierana rocznie** (dotyczy
kredytów udzielonych od 18 września 2012 r. do 31.12.2014 r.)
Prowizja za udzielenie kredytu preferencyjnego na zakup środków do
produkcji rolnej z dopłatą ARiMR Symbol KSP – prowizja pobierana
jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu (Wysokość opłat i prowizji
na rzecz Banku Kredytującego związanych z kredytem bankowym, w tym
pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania nie może
przekroczyć 1,50% kwoty udzielonego kredytu)

100,00 PLN
200,00 PLN + 0,10%
od kwoty powyżej
25,000,00 PLN
300,00 PLN + 0,10% od
kwoty powyżej
100.000,00 PLN
2,00%

1,50% min. 50,00 PLN
300,00 PLN
500,00 PLN
0,80%
1,50%

*

w przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu preferencyjnego.
Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji
** naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku.
Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu

INNE USŁUGI
TAB. 14 GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
Lp.
1.

Rodzaj usługi (czynności)
Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia (od kwoty zobowiązania)*

Stawka
0,30%

*dotyczy zarówno gwarancji/poręczeń indywidualnych jak i udzielanych w ramach linii

2.

Przyznanie gwarancji/poręczenia – prowizja przygotowawcza (od
kwoty zobowiązania)*

0,70%

*nie dotyczy gwarancji/poręczeń udzielanych w ramach limitu linii

3.
4.

Przyznanie limitu linii gwarancji/poręczenia (od kwoty limitu)
Korzystanie z gwarancji/poręczenia (od okresu obowiązywania)*
*dotyczy zarówno gwarancji/poręczeń indywidualnych jak i udzielanych w ramach
limitu linii i jest pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji/poręczenia

a)
b)
c)
d)
e)
f)

do 3 m-cy
od 3 m-cy do 6 ,0m-cy
od 6 m-cy do 9 m-cy
od 9 m-cy do 1 roku
powyżej 1 roku do 2 lat
powyżej 2 lat do 3 lat

1,00%
Wg stawek określonych
w punktach a)-g)
jednak nie mniej niż
250 PLN
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
3,00%
4,00%
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5.
5.1.

5.2.
6.
7.

g) powyżej 3 lat
Zmiana warunków gwarancji/poręczenia
Wydłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty
(od kwoty objętej zmianą)

a) do 3 m-cy
b) od 3 m-cy do 6 m-cy
c) od 6 m-cy do 9 m-cy
d) od 9 m-cy do 1 roku
e) powyżej 1 roku do 2 lat
f) powyżej 2 lat do 3 lat
g) powyżej 3 lat
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/poręczenia
Wypłata z gwarancji/poręczenia (od kwoty roszczenia)
Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/poręczenia (za czynność)

od 5,00%
Wg stawek określonych
w punktach a)-g)
jednak nie mniej niż
250 PLN
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
3,00%
4,00%
od 5,00%
500,00 PLN
0,50%
200,00 PLN

TAB. 15 CZYNNOŚCI KASOWE W PLN
Lp.
1.
2.
3.
4.

Rodzaj usługi (czynności)
Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki innych banków
krajowych w systemie ELIXIR
Przelewy natychmiastowe BlueCash (maksymalna kwota pojedynczej
transakcji 20 000,00 PLN)

Przelewy natychmiastowe w systemie SRPN – Express Elixir
(maksymalna kwota pojedynczej transakcji 100 000 PLN)

Wpłaty gotówkowe ( opłata rachunków ) Telefonów Podlaskich S.A.

Stawka
0,50% min. 3,00 PLN
maks. 200,00 PLN
10,00 PLN
0,50% min. 10,00 PLN
maks. 200,00 PLN
3,00 PLN

TAB. 16 SKARBIEC NOCNY
Lp.
1.
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz
klucza do drzwiczek wrzutni
Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego – od
kwoty wpłaty
Uwaga: Prowizję pobiera się zgodnie z umową z klientem

Stawka
Wg ceny zakupu
0,20%
min. 3,00 PLN
maks. 200,00 PLN

TAB. 17 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE
Lp.
1.
2.
2.1

Rodzaj usługi (czynności)
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego – za każdy
depozyt
Przechowywanie depozytu za każdy depozyt
duplikatów kluczy – miesięcznie

Stawka
20,00 PLN
10,00 PLN

Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu
udzielonego przez PBS oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości

TAB. 18 POŻYCZKA ON-LINE (dla osób prowadzących działalność rolniczą)
Lp.
1.
2.
3.

Rodzaj usługi (czynności)
Pożyczka dostępna w bankomacie
Pożyczka dostępna w Internet Bankingu
Pożyczka dostępna w Aplikacji mobilnej – Nasz Bank

Stawka
5,00%
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TAB. 19 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW I KREDYTÓW
Lp.
1.
2.

Rodzaj usługi (czynności)
Wyciągi z rachunku bankowego
Wysyłka wyciągu

Stawka
bez opłat

Uwaga: opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu / po każdej zmianie
salda a jedynie za przesyłkę

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
3.
4.
5.
6.
7.

7.1
7.2

7.3
7.4

wysyłany przez Bank PBS, drogą pocztową na terenie kraju – za każdą
przesyłkę
listem zwykłym
listem poleconym
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju – za każdą
przesyłkę
listem zwykłym
listem poleconym
Historia rachunku – wyciąg – za stronę
Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy
Wydanie kopii lub wtórnika dowodów księgowych (do wyciągu bankowego)
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek klienta
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku
bankowego/wysokość salda/obroty itp. oraz dotyczącego aktualnego stanu
zadłużenia na rachunkach kredytowych
Wystawienie zaświadczenia stwierdzającego spłatę kredytu, brak zadłużenia z
tytułu kredytów
Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie w tym:
- sporządzenie wyjaśnień dokonanej oceny zdolności kredytowej
- dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta
Wydanie opinii o przebiegu obsługi kredytu i aktualnym stanie zadłużenia
Sporządzenie informacji bankowej w celu weryfikacji sprawozdań finansowych
(np. dla biegłych rewidentów)

5,00 PLN
10,00 PLN

10,00 PLN
20,00 PLN
5,00 PLN
200,00 PLN
10,00 PLN
30,00 PLN
50,00 PLN

50,00 PLN
500,00 PLN

100,00 PLN
300,00 PLN

Uwaga: nie pobiera się prowizji za wydanie dokumentów zwalniających z zabezpieczeń po
spłacie kredytu

8.
9.
10.

11.
12.

13.

Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku złotowego lub
walutowego
Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za
granicę
Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.:
regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności,
akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na
rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu:
- uzupełnionego weksla in blanco,
- powstania niedopuszczalnego salda debetowego,
- wysyłanych do kredytobiorcy lub poręczycieli wezwań
po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek,
oraz innych wezwań – od każdego monitu
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego
tytułu – za każdą wyegzekwowaną kwotę

5,00 PLN
20,00 PLN
15,00 PLN

bez opłat

30,00 PLN

1,00%
wyegzekwowanej
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Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew

14.
14.1
14.2
15.
16.
17.
18.

19.

Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę
z Bankiem PBS
z innymi bankami
Potwierdzenie wykonania blokady środków
Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego - od każdej realizacji
Prowizja komisowa w przypadku notyfikacji weksla
– od sumy wekslowej
Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o prowadzonych
rachunkach bankowych osobom, o których mowa w art. 92 ba ustawy z dnia
29.08.1977 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w
art. 105 b ustawy z dnia 29.08.1997 r. (od informacji – cena obejmuje
podatek od towarów i usług)
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe m w szczególności komornikom
sądowym .

kwoty min. 15,00
PLN maks. 100,00
PLN

bez opłat
50,00 PLN
20,00 PLN
6,00 PLN
1/6%
25,00 PLN

5 PLN
max. 45 PLN

Uwaga: Stawka ustalana od ilości stron tekstu przy założeniu 5 PLN od jednej strony
obejmuje podatek od towarów i usług.
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