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Zasady pobierania prowizji i opłat przez KBS w Myszyńcu
Zasady pobierania prowizji i opłat
Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym
w Myszyńcu, zwanym dalej Bankiem lub KBS, pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji
bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza
rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji
bankowej.
4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania
z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca prowizji chyba, że zawarte umowy stanowią
inaczej.
6. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłat i prowizji od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania
obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji
odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.
7. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to
również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym.
8. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z klientami mogą być pobierane inne prowizje
i opłaty niż określone w Taryfie prowizji i opłat na zasadach i w wysokości:
1) uzgodnionej wzajemnie w tych umowach,
2) według stawek oferowanych w przetargach.
9. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności, niż wymienione w Taryfie prowizji i opłat, jednak
zastrzega sobie prawo pobierania opłat lub prowizji.
10. W uzasadnionych przypadkach stawki określone w Taryfie prowizji i opłat mogą ulec zmianie w drodze
wzajemnych negocjacji.
11. W przypadku zastosowania ustaleń z punktu 10 oraz podejmowania decyzji w uzasadnionych przypadkach
w zakresie ustalania opłat i prowizji pomiędzy posiedzeniami Zarządu – wysokość opłaty lub prowizji
określają Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.
12. Opłaty za prowadzenie rachunków bankowych nalicza się za ilość dni w miesiącu, w których funkcjonował
rachunek.
1.

Nie pobiera się prowizji i opłat od:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Otwarcia i prowadzenia rachunków :
a) lokat terminowych osób fizycznych, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
b) rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne,
c) rachunków Straży Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych
Klubów Sportowych.
Wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów
szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym oraz dla ofiar klęsk żywiołowych.
Wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w KBS oraz od wpłat kredytów realizowanych
z rachunków kredytowych i rachunków bieżących .
Wpłat na pokrycie zobowiązań w stosunku do KBS (np. z tytułu najmu lokalu przez KBS) oraz wypłat na
rzecz dostawców i wykonawców usług dla KBS.
Wpłat i wypłat z rachunków, na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz rachunków Straży
Pożarnych, Komitetów Rodzicielskich Szkół, Rad Rodziców Szkół i Szkolnych Klubów Sportowych.
Czynności związanych z poszukiwaniem rachunków bankowych i udzielaniem pisemnej informacji o obrotach
i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie :
a) sądu lub prokuratury w związku z toczącą się sprawą karną/skarbową przeciwko osobie fizycznej,
będącej stroną umowy,
b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności do celów mających związek
z przestępstwem,
c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego.
Czynności WESTERN UNION.
Wpłat gotówkowych i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe rolników.
Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
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Dział I. KLIENCI INSTYTUCJONALNI
ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W PLN
Rodzaj czynności/usługi

Lp.
1.

2.

3.

4.

Za otwarcie rachunku bankowego:
a) bieżącego i pomocniczego
b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel
Za prowadzenie rachunku bankowego:
a) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów instytucjonalnych
b) bieżącego i pomocniczego dla podmiotów instytucjonalnych
z dostępem do bankowości internetowej
c) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią
kredytową
d) bieżącego dla podmiotów instytucjonalnych z otwartą linią
kredytową i z dostępem do bankowości internetowej
e) bieżącego dla rolników*
f) bieżącego dla rolników z dostępem do bankowości
internetowej*
g) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową*
h) bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową i z dostępem
do bankowości internetowej*
Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego
dla: związków kombatantów oraz emerytów i rencistów, zrzeszeń,
stowarzyszeń
Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe:
a)

prowadzonych przez KBS Myszyniec

b) prowadzonych przez inny bank
c)

5.

d) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej
20 tys. zł)
e) od wpłat gotówkowych na rzecz Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Rozogach Sp. z o.o.
f) za wodę i energię elektryczną ponoszonych przez posiadacza
Szczycieńskiej Karty Senior 60 plus
Prowizja od wypłat gotówkowych z rachunków:
a)

6.

w przypadku stawek negocjowanych

prowadzonych w KBS w Myszyńcu

b) prowadzonych przez inne banki
Opłata od wpłat gotówkowych:
a) za energię elektryczną
b) za rachunek telefoniczny
za wodę i energię elektryczną ponoszonych przez posiadacza
Szczycieńskiej Karty Senior 60 plus
Opłata za przelew w systemie:
a) Elixir
b) bankowości internetowej, z wyjątkiem zleceń stałych w
systemie bankowości internetowej
c) SORBNET 2
c)

7.

8.
9.

d) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot powyżej
20 tys. zł)
Za wydanie blankietów czekowych
Zastrzeżenia o utracie czeków:
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Stawka prowizji i opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł miesięcznie
30,00 zł miesięcznie
25,00 zł miesięcznie
35,00 zł miesięcznie
15,00 zł miesięcznie
18,00 zł miesięcznie
18,00 zł miesięcznie
20,00 zł miesięcznie
6,00 zł – miesięcznie
Uwaga: opłata pobierana jest
miesięcznie
0,3% nie mniej niż 3,50 zł i nie
więcej niż 150,00 zł
0,5% nie mniej niż 5,00 zł i nie
więcej niż 150,00 zł
nie mniej niż 5,00 zł i nie więcej
niż 150,00 zł
10,00 zł
2,50 zł
0,00 zł
Uwaga: opłata pobierana jest
miesięcznie
0,3 % nie mniej niż 3,50 zł zł i nie
więcej niż 150,00 zł
0,5 % nie mniej niż 3,50 zł
3,50 zł
3,50 zł
0,00 zł
3,00 zł od przelewu
0,80 zł od przelewu
30,00 zł od przelewu do 1 mln
20,00 zł od przelewu pow. 1 mln
5,00 zł
1,00 zł. za każdy blankiet

a)

przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków

20,00 zł

b) wykonanie zastrzeżenia
10.

wg poniesionych kosztów

Wyciąg z rachunku bankowego:
1) odebrany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej rachunek:
a) raz w miesiącu

bez opłat

b) każdy następny w miesiącu

1,00 zł

2) za wysłanie wyciągu drogą pocztową na terenie kraju:
a) raz w miesiącu
- wysłany listem zwykłym

bez opłat

- wysłany listem poleconym

10,00 zł

- wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

13,00 zł

b) każdy następny w miesiącu:

11.

- wysłany listem zwykłym

5,00 zł

- wysłany listem poleconym

10,00 zł

- wysłany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

13,00 zł

3) wysyłany na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju
(za każdą przesyłkę):
a) listem zwykłym
b) listem poleconym
Za sporządzenie odpisu, na wniosek klienta:

15.

a) wyciągu bankowego
b) jednego dowodu do wyciągu
c) wydruk historii operacji
Za przelew na ROR prowadzony przez KBS w Myszyńcu, z
wyjątkiem spłaty kredytu
Za sporządzenie przelewu z rachunku bankowego wskazanego przez
klienta
Za likwidację rachunku, z wyjątkiem likwidacji istniejącego na
rzecz otwarcia innego rachunku
Polecenie zapłaty:

16.

a) przyjęcie zlecenia polecenia zapłaty
b) realizacja zlecenia polecenia zapłaty
Zlecenie stałe z rachunku:

12.
13.
14.

przyjęcie zlecenia lub zmiana, z wyjątkiem zlecenia w systemie
bankowości internetowej
b) realizacja zlecenia stałego, z wyjątkiem zlecenia w systemie
bankowości internetowej
c) realizacja zlecenia stałego, złożonego poprzez system
bankowości internetowej
Za wydanie, na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
posiadanie:
a)

17.

a)

rachunku bankowego

b) rachunku bieżącego z podaniem obrotów i oceny sytuacji
ekonomiczno - finansowej
18.

Zamknięcie rachunku w ciągu 90 dni od daty otwarcia rachunku

19.
20.

Za zmianę w umowie i karcie wzoru podpisów
Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w
Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc

21.
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15,00 zł
25,00 zł
Uwaga: za lata ubiegłe opłatę
pobiera się podwyższoną o 50%
10,00 zł
10,00 zł
7,00 zł za każdą stronę
0,3% od kwoty przelewu nie mniej
niż 5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
Uwaga: opłata pobierana jest z
rachunku klienta
5,00 zł jednorazowo
3,00 zł za każdą operację
Uwaga: opłata pobierana jest z
rachunku klienta
5,00 zł jednorazowo
3,00 zł za każdą operację
1,50 zł za każdą operację

35,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
80,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
30,00 zł jednorazowo
30,00 zł
50,00 zł
1% kwoty przekazanej nie mniej

22.

23.
24.

25.

takiego tytułu – za każdy przelew na rachunek uprawnionego
Uwaga: opłaty pobiera się z rachunku klienta
Za sporządzenie i wysłanie pisma w sprawie powstania
niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku bankowym i
wezwanie do jego spłaty
Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku
Za wypłatę świadczenia z kont rozliczeniowych z wyłączeniem
kwot wynikających z tytułu rozpatrywanych reklamacji lub innych
sum do wyjaśnienia
Za odblokowanie dostępu lub wygenerowanie nowego hasła do
bankowości internetowej (na wniosek użytkownika lub posiadacza
rachunku)

niż 30,00 zł
20,00 zł
0,50 zł za każdy SMS
0,5% nie mniej niż 5,00 zł i nie
więcej niż 100,00 zł
5,00 zł

ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE (EUR, USD)
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka prowizji i opłat

1.
2.
3.

Otwarcie rachunku walutowego
Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty
Prowadzenie rachunku bankowego

4.

Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych

5.
6.
7.

Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu
Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu
Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 90 dni od daty otwarcia

20,00 zł
50,00 zł
30,00 zł miesięcznie
0,2% kwoty, min. 5,00 zł
max. 150,00 zł
bez opłat
5,00 zł
20,00 zł

8.

Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym

5,00 zł za stronę

9.

10.
11.
12.
13.

Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z rachunku bankowego
b) jednego dowodu do wyciągu
Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio
podwyższoną o 50% stawki podstawowej
Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym
Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa
Od wpłat gotówkowych na rachunek bankowy prowadzony w
KBS w Myszyńcu w walucie innej niż waluta rachunku
Od wypłat gotówkowych z rachunku bankowego prowadzonego w
KBS w Myszyńcu w walucie innej niż waluta rachunku

14.

Za zmianę w umowie i karcie wzorów podpisów

15.

Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc
takiego tytułu – za każdy przelew na rachunek uprawnionego

16.

Skup i sprzedaż walut wymienialnych

17.

Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku

5,00 zł za stronę
5,00 zł
bez opłat
15,00 zł
0,2% od kwoty min. 5,00 zł
0,1% od kwoty min. 5,00 zł
30,00 zł
1% kwoty przekazanej nie mniej
niż 30,00 zł
0,5 % od kwoty
min. 5,00 zł max 30,00 zł
0,50 zł za każdy SMS

ROZDZIAŁ 3. LOKATY TERMINOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka prowizji i opłat

1.
2.

Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Przelew z tytułu lokaty na rachunek prowadzony przez inny bank,
z zastrzeżeniem pkt.6
Uwaga: Prowizję pobiera się od zlecającego operację
Realizacja przelewu z rachunku prowadzonego przez Bank na
rachunek prowadzony przez inny bank
Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez
jednostki organizacyjne Banku
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nie pobiera się
nie pobiera się

3.
4.
5.

10,00 zł
15,00 zł
nie pobiera się

9.

Realizacja przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z
rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony przez inny
bank
Sporządzenie wyciągu po zmianie salda
Zmiana danych posiadacza rachunku
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego
moc takiego tytułu – za każdy przelew na rachunek uprawnionego

10.

Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa

6.
7.
8.

5,00 zł
od każdej operacji
nie pobiera się
nie pobiera się
1% kwoty przekazanej nie mniej
niż 30,00 zł
nie pobiera się

ROZDZIAŁ 4. KARTY BANKOMATOWE: VISA BUSINESS CLASSIC
Rodzaj czynności/usługi

Lp.

Stawka prowizji i opłat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wydanie nowej karty
Wydanie karty w trybie ekspresowym
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Wydanie nowej karty w miejsce utraconej (duplikatu karty)
Niezwrócenie karty na żądanie Banku
Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju
Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą
Wypłata gotówki w bankomatach KBS w Myszyńcu klientów
posiadających karty wydane przez KBS w Myszyńcu
9.
Wypłata gotówki w bankomatach KBS w Myszyńcu oraz we
wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych,
zgodnie z zawartymi umowami1
10.
Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju (od wartości
transakcji)
11.
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (od wartości
transakcji)
12.
Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego
13.
Powtórne generowanie nowego PIN na żądanie Użytkownika karty
14.
Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza
rachunku za okres przez niego wskazany
15.
Ustalenie limitu dziennego na wypłaty gotówki w bankomacie, w
terminalach EFT POS i limitu zakupów
16.
Zmiana limitu karty
17.
Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w
bankomacie
18.
Wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej
19.
Zmiana danych użytkownika karty
20.
Miesięczne zestawienie transakcji
21.
Odblokowanie karty
22.
Używanie karty
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło
wydanie karty
1
lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku,

20,00 zł
50,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
2% nie mniej niż 7,00 zł
3% nie mniej niż 10,00 zł
6,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
bez opłat
6,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
bez opłat
15,00 zł
2,50 zł miesięcznie

ROZDZIAŁ 5. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA KLIENTÓW
INSTYTUCJONALNYCH
Rodzaj czynności/usługi

Lp.
1.

Stawka prowizji i opłat

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
0 zł

1.1.

SEPA

1.2.

TARGET/SWIFT
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie
dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
Klienta.

1.3.
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0 zł
110,00 zł + koszty banków
trzecich

Opłaty nie pobiera się, gdy przyczyną postępowania był błąd
Banku.
Polecenie przelewu

2.
2.1.

3,00 zł

SEPA

TARGET/SWIFT
30,00 zł
Polecenia wypłaty
30,00 zł
Realizacja poleceń wypłaty w walutach: EUR, USD:
3.
w trybie pilnym
110,00 zł
Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi
4.
20,00 zł
prowadzonymi w Grupie BPS
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie
110,00 zł + koszty banków
5.
dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta
trzecich
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”
6.
90,00 zł
od poleceń wypłaty
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego
7.
20,00 zł
wykonanie przekazu w obrocie dewizowym
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia rentowego lub
8.
35,00 zł
emerytalnego
Opcje: określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących
skrótów:
1) BEN lub SHA - beneficjent , co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca
przekazu - beneficjent;
2) OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca
przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę.
2.2.

ROZDZIAŁ 6. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA KLIENTÓW
INSTYTUCJONALNYCH W PLN
Rodzaj czynności/usługi

Lp.

Stawka prowizji i opłat

Prowizja za przyznanie / udzielenie:
1)

kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą z
zastrzeżeniem ppkt. 3), 4), 6), 7).

2% kwoty kredytu udzielonego

2)

kredytu hipotecznego

2 % kwoty kredytu udzielonego

3) kredytu preferencyjnego – Linia RR

0% kwoty kredytu przyznanego

4) kredytu preferencyjnego – Linia MRcsk

1,85 % kwoty kredytu przyznanego

l.
5) kredytu ze środków EFRWP, kredytu inwestycyjnego dla
kredytobiorców korzystających z programów
realizowanych we współpracy z UE
6) kredytu obrotowego „Suszowy kredyt na wsparcie”

7) kredytu w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą
i rolniczą

2% kwoty kredytu udzielonego

1,5% kwoty przyznanego kredytu
2% kwoty kredytu za każdy rok
kredytowania
(w przypadku kredytów udzielanych
na okres pow. 12 miesięcy prowizja
pobierana jest w okresach rocznych)

1) Prowizja za niewykorzystany limit w rachunku bieżącym.
2.

Uwaga: Prowizję pobiera się od kredytów w rachunku bieżącym z
obniżoną prowizją za udzielenie kredytu. Prowizja dotyczy
kredytów udzielanych od 01.08.2016r.
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0,2 % od kwoty niewykorzystanego
limitu

2) Prowizja za niewykorzystany limit w rachunku bieżącym.
Uwaga: Prowizję pobiera się od kredytów w rachunku bieżącym z
obniżoną prowizją za udzielenie kredytu. Prowizja dotyczy
kredytów udzielanych od 01.01.2020r.
Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu lub
pożyczki (dokonywanej na wniosek klienta):
1)

związane ze zmianą dłużnika

0,6 % od kwoty niewykorzystanego
limitu

200,00 zł

2) związane z prolongowaniem spłaty kapitału lub odsetek,
z wyjątkiem kredytów klęskowych/suszowych/:
3.

3)

a/

do kwoty 100,- tys. zł

b/

powyżej 100,- tys. zł

1,5 % kwoty prolongowanej, nie
mniej niż 50,00 zł i nie więcej
niż 200,00 zł

związane z prolongowaniem kredytów klęskowych
/suszowych

4) związane z przedłużeniem umowy o kredyt w rachunku
bieżącym
5) pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy

4.

Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu,
pożyczki lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz
innych kosztów wynikających z umowy kredytowej.
Uwaga: za wezwanie wysyłane do poręczycieli płaci kredytobiorca

1,0 % kwoty prolongowanej
1 % prolongowanej kwoty kredytu,
nie
mniej niż 15,00 zł
2% kwoty przyznanego kredytu
200,00 zł
1) listem zwykłym – wg kosztów
rzeczywistych poniesionych
przez Bank, nie mniej niż 5,00 zł,
2) listem poleconym – wg kosztów
rzeczywistych poniesionych
przez Bank, nie mniej niż 10,00
zł,
3) listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru – wg
kosztów rzeczywistych
poniesionych przez Bank, nie
mniej niż 13,00 zł

Za wykonanie na życzenie klienta następujących czynności:

5.

6.

7.

1) za wydanie na wniosek klienta informacji i pism
o charakterze zaświadczeń dotyczących zadłużenia
2) za wydanie odpisu umowy o kredyt
3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi
wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku
4) za wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych
banków
Opłata za administrowanie:
1) kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku
bieżącym, kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów/
pożyczek udzielonych po dniu 1października 2010r.)
2) kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku
bieżącym, kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów
/pożyczek udzielanych od dnia 1sierpnia 2016r.)
3) kredytów lub pożyczek z wyjątkiem kredytów w rachunku
bieżącym, kredytów preferencyjnych (dotyczy kredytów
/pożyczek udzielanych od dnia 1 lutego 2018r.)

50,00 zł
5,00 zł - za każdą stronę
50,00 zł.
100,00 zł

3,00 zł - opłata miesięczna
4,00 zł – oplata miesięczna
5,00 zł – oplata miesięczna

4)

gwarancji (udzielanych od dnia 1sierpnia 2016r.)

4,00 zł – oplata miesięczna

5)

gwarancji (udzielanych od dnia 1 lutego 2018r.)

5,00 zł – oplata miesięczna

Za udzielenie gwarancji, poręczenia na okres obowiązywania:
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1)

gwarancja do kwoty 100 000,00 zł

2,5 % za każdy rok obowiązywania
gwarancji (za pierwszy rok uznaje się okres

gwarancja powyżej kwoty 100 000,00 zł

1,5 % za każdy rok obowiązywania
gwarancji (za pierwszy rok uznaje się okres

1 rok i 1 miesiąc)

2)

1 rok i 1 miesiąc)

8.

9.

10.

11.

12.

Wydanie promesy
Uwaga: opłata zaliczana jest na poczet prowizji od kredytu.
Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów
preferencyjnych inwestycyjnych. Opłata jest należna od każdego
kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu
kończącym kwartał kalendarzowy.
Opłata za naliczanie i administrowanie dopłat od kredytów
preferencyjnych obrotowych. Opłata jest należna od każdego
kredytu, naliczana miesięcznie i pobierana w ostatnim miesiącu
kończącym kwartał kalendarzowy.
1) Dla kredytów udzielonych od 18.09.2012r do 31.05.2015r.
prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego naliczana
od salda kredytu na koniec 31.12.każdego roku płatna do 31.01.
kolejnego roku.
Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu.
2) Dla kredytów udzielonych od 01.06.2015r prowizja od
zaangażowania kredytu preferencyjnego naliczana od salda
kredytu na koniec 31.12.każdego roku płatna do 31.01.
kolejnego roku.
Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie
kredytu.
Opłata przygotowawcza do kredytu z dotacją na zakup kolektorów
słonecznych
Uwaga: w przypadku nie podpisania umowy kredytowej – opłata nie
jest zwracana.

13.

Opłata za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację/ugodę

14.

Prowizja za zawarcie umowy restrukturyzacji/ugody

2,5 % kwoty promesy nie mniej niż
1.000,00 zł i nie więcej niż
3.000,00 zł
10,00 zł

5,00 zł

0,25 % kwoty kredytu,
- minimum 50,00 zł,
- maximum 2.000,00 zł

0%

2% wnioskowanej kwoty kredytu,
płatnej przy składaniu wniosku.
100,00 zł
1% kwoty kredytu

ROZDZIAŁ 7. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(W PLN I WALUTACH)
Lp.
1.
2.

Stawka prowizji i opłat

Rodzaj czynności/usługi
Za przyjęcie zastrzeżenia z tytułu wypłat gotówkowych
Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym
dokumentów oraz przedmiotów wartościowych:
1) Dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS w
Myszyńcu
2) Dla klientów nie posiadających rachunku bankowego w
KBS w Myszyńcu

3.

a)100,00 zł rocznie - od każdego
depozytu, powiększona o stawkę
podatku VAT
b)100,00 zł kwartalnie - od
każdego depozytu, powiększona o
stawkę podatku VAT

Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu oraz na
zabezpieczenie kredytu
Udostępnienie wrzutni skarbca nocnego:
1) opłata za korzystanie z wrzutni skarbca nocnego
2) wydanie portfela

4.

20,00 zł

3) klucza do drzwiczek skarbca
Za wymianę znaków pieniężnych, od klientów nie posiadających w
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w/g umowy z klientem
40,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
10,00 zł jednorazowo
0,1% od wartości wymienianych

naszym banku rachunków bankowych
5.

6.

8.
9.

10.

znaków nie mniej niż 5,00 zł i nie
więcej niż 20,00 zł

Za wyjaśnienie spraw wymagających sprawdzenia
dokumentów/danych w materiałach zarchiwizowanych:
1) do 3 miesięcy
2) powyżej 3 miesięcy do 1 roku
3) powyżej 1 roku
Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego
przesłania poprzez system DZ:
a) dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS
Myszyniec
b) dla pozostałych klientów
Poszukiwanie rachunków na wniosek osób uprawnionych
(właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca)
Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach
oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
uzyskanych przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków
własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku :
1) dla klientów KBS w Myszyńcu
dla pozostałych klientów
Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania

10,00 zł
30,00 zł
100,00 zł

30,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
50,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
10,00 zł

30,00 zł,
50,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
0,2% kwoty spadkobrania nie mniej
niż 20,00 zł (od każdego
spadkobiercy)

ROZDZIAŁ 8. KARTY KREDYTOWE: VISA CLASSIC
Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Stawka prowizji i opłat

Rodzaj czynności/usługi
Wydanie nowej karty
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Opłata za przekroczenie limitu kredytowego
Opłata roczna za obsługę karty:
4.1. Pobierana w pierwszym roku użytkowania

5,00 zł
5,00 zł.
10,00 zł

0,00 zł
4.2. Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania1
54,00 zł
1
Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczyła 6 000,00 w 12 miesięcznym
okresie.
Opłata za nieterminową spłatę
20,00 zł
Opłata za duplikat karty
10,00 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie
3% nie mniej niż 10,00 zł
Prowizja za wypłatę gotówki za granicą
3% nie mniej niż 15,00 zł
Prowizja za zapytanie o saldo
0,00 zł
Przelew z karty kredytowej
3% nie mniej niż 5,00 zł
Opłata za wydanie karty dodatkowej
10,00 zł
Minimalna spłata zadłużenia na Pobierana miesięcznie od kwoty
3%
karcie
salda końcowego okresu
Min. 40,00 zł
rozliczeniowego
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DZIAŁ II. OSOBY FIZYCZNE
ROZDZIAŁ 1. OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN
Lp.
1.
2.
3.

Stawka prowizji i opłat

Rodzaj czynności/usługi
Otwarcie rachunków wkładów oszczędnościowych i
oszczędnościowo - rozliczeniowych
Otwarcie rachunku a’vista lub terminowego bez wniesienia wpłaty
na wniosek klienta
Za prowadzenie:
a) ROR

4.
5.

6.

7.

b) ROR z otwartą linią kredytową lub debetem w ROR
c) ROR z dostępem do bankowości internetowej

6,00 zł miesięcznie

d) ROR z dostępem do bankowości internetowej i otwartą linią
kredytową lub debetem w ROR
e) ROR: junior i student

7,00 zł miesięcznie

Przelewy z rachunków wkładów oszczędnościowych
prowadzonych w KBS na konta prowadzone przez KBS
Za otwarcie rachunku płatniczego
a) za prowadzenie
b) dokonanie miesięcznie 5 wypłat z bankomatów na terenie
kraju (nie wliczając to wypłat z bankomatów własnych)
c) dokonanie miesięczne 5 przelewów krajowych (nie
wliczając w to przelewów natychmiastowych, w systemie
SORBNET, w walucie obcej oraz przelewów SEPA)
Wpłaty i wypłaty gotówkowe:
d) na rachunki i z rachunków prowadzonych przez KBS w
Myszyńcu
e) na rachunki i z rachunków prowadzonych w innych
bankach
f)
Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot
powyżej 20 tys zł)
Za realizację przelewu:
na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym
ZUS
b) na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank, w tym
ZUS realizowany w systemie bankowości internetowej
c) Blue Cash (z wyjątkiem wpłat do ZUS i US oraz kwot
powyżej 20 tys. zł)
d) wewnętrznego na rachunek prowadzony w KBS w
Myszyńcu i jego jednostkach organizacyjnych,
z wyjątkiem przelewu wewnętrznego na rachunek wirtualny
Za wydanie na wniosek klienta zaświadczeń:
a) o numerze rachunku
b) o stanie środków na rachunku ROR

9.
10.
11.

bez opłat
5,00 zł miesięcznie
6,00 zł miesięcznie

a)

8.

bez opłat

c) o posiadaniu wkładów oszczędnościowych terminowych,
jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek
Za sporządzenie odpisu obrotów z rachunków wkładów
oszczędnościowych
Za przyjęcie lub zmianę zlecenia stałego z ROR, z wyjątkiem
bankowości internetowej
Za realizację zlecenia:
a)

stałego z ROR, z wyjątkiem bankowości internetowej1

b) stałego z ROR, złożonego poprzez system bankowości
internetowej2
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bez prowizji
bez prowizji
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł

bez opłat
0,5% nie mniej niż 5,00 zł
10,00 zł

3,00 zł od przelewu
0,50 zł od przelewu
5,00 zł
0,30 zł

30 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
35 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
50 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
5,00 zł - za każdą stronę
5,00 zł
3,00 zł – za każdą operację
0,99 zł za każdą operację

12.

Polecenia zapłaty:
a)

13.
14.

przyjęcie polecenia zapłaty

5,00 zł jednorazowo

b) realizacja polecenia zapłaty
c) odrzucenie polecenia zapłaty
d) wycofanie polecenia zapłaty przez wierzyciela
Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku
Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych i
lokat terminowych:
1) za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej
2) za wykonanie zastrzeżenia
3) za wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej
książeczki
4) umorzenie utraconej książeczki
5) likwidacja książeczki a’vista
6) likwidacja wkładu terminowego
Uwaga: prowizji nie pobiera się za likwidację lokaty
krótkoterminowej STANDARD E-POL-KONTO 7, 14, 21 –
dniowa
7) przekształcenie wkładu terminowego na inny wkład terminowy
w KBS w Myszyńcu
8) za przekazanie środków ze zlikwidowanego wkładu
oszczędnościowego lub terminowego do innego banku

16.

Czynności związane z obsługą ROR:
1) likwidacja rachunku ROR na wniosek klienta
2) wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z
tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z
tytułu inkasa wekslowego

3) za zmiany w umowie i karcie wzorów podpisów
4) przekształcenie wspólnego konta na indywidualne lub
indywidualnego na wspólne
Debet w ROR:
2) podwyższenie kwoty debetu w ROR

19.
20.

21.

10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł.
bez opłat
10,00 zł

10,00 zł
1) listem zwykłym – wg kosztów
rzeczywistych poniesionych
przez Bank, nie mniej niż 5,00zł,
2) listem poleconym – wg kosztów
rzeczywistych poniesionych
przez Bank, nie mniej niż
10,00zł,
3) listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru – wg
kosztów rzeczywistych
poniesionych przez Bank, nie
mniej niż 13,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
5 % kwoty nie mniej niż 25 zł

1) przyznanie debetu

17.
18.

30,00 zł
wg poniesionych kosztów

do wysokości środków na rachunku,
nie więcej niż 10,00 zł

9) likwidacja wkładu nieczynnego
15.

4,00 zł od każdej operacji
4,00 zł od każdej operacji
10,00 zł
0,50 zł za każdy SMS

Za przyznanie kredytu w ROR
Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Cesja praw z terminowego rachunku oszczędnościowego
1) Za dokonanie blokady wkładów z tytułu zabezpieczenia
umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami ( na
wniosek posiadacza rachunku)
2) Blokada dokonywana na potrzeby KBS w Myszyńcu
3) Zwolnienie zabezpieczenia w formie blokady lokaty
ustanowionej w innym banku
Za wyciąg z rachunku:
1) odbierany w jednostce KBS w Myszyńcu prowadzącej
rachunek
2) wysyłany drogą pocztową na terenie kraju:
a) listem zwykłym:
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5 % kwoty podwyższonej nie mniej
niż 10,00 zł
2% kwoty przyznanego kredytu
30,00 zł
25,00 zł
50,00 zł
bez opłat
20,00 zł

bez opłat

22.

23.
24.
25.

- raz w miesiącu
- za każdą przesyłkę począwszy od drugiej
b) listem poleconym (za każdą przesyłkę)
c) listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
3) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju
(za każdą przesyłkę)
a) listem zwykłym
b) listem poleconym
Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu bankowego
b) jednego dowodu do wyciągu
c) wydruk historii operacji
Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem w KBS w
Myszyńcu jako zabezpieczenie należności w innym banku
Za czynności związane ze zmianą danych osobowych Posiadacza
rachunku
Opłata od wpłat gotówkowych:
a) za energię elektryczną

b) za rachunek telefoniczny
c) za wodę i energię elektryczną ponoszonych przez
posiadacza Szczycieńskiej Karty Senior 60 plus
26.
Za odblokowanie dostępu lub wygenerowanie nowego hasła do
bankowości internetowej (na wniosek użytkownika lub posiadacza
rachunku)
1
i lokat prowadzonych przez KBS Myszyniec,
2
z wyjątkiem zleceń dotyczących lokat prowadzonych w KBS Myszyniec

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł
13,00 zł
15,00 zł
25,00 zł
Uwaga: za lata ubiegłe opłatę
pobiera się podwyższoną o 50%
5,00 zł
10,00 zł
7,00 zł za każdą stronę
50,00 zł
10,00 zł

3,50 zł
3,50 zł
0,00 zł
5,00 zł

ROZDZIAŁ 2. CZYNNOŚCI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM (EUR, USD)
Lp.

Stawka prowizji i opłat

Rodzaj czynności/usługi

1.

Wpłaty i wypłaty z rachunków

nie pobiera się

2.

Sporządzenie i wysłanie wyciągu po każdej zmianie salda a w
przypadku rachunków na każde żądanie na koniec miesiąca

nie pobiera się

3.

Sporządzenie, na życzenie klienta, dodatkowego wyciągu

4.

a)

5.
6.

7.

8.

9.

2,00 zł za każdy wyciąg

Wysłanie wyciągu, o którym mowa w pkt. 3:
listem zwykłym

5,00 zł

b) listem poleconym

10,00 zł

c)

13,00 zł

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na
rachunku
Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby
rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku
Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Uwaga: W przypadku złożenia przez klienta zapisu na wypadek
śmierci jednocześnie na wkładach złotowych i na
rachunku walutowym, Bank pobiera tylko jedną opłatę
Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją)
Uwaga: w przypadku cesji całego rachunku – opłata pobierana jest
jednorazowo, w przypadku cesji wkładu w ramach
rachunku – od pojedynczego wkładu
Przyjęcie lub zmiana hasła
Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę
rachunków klienta w Banku
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10,00 zł
20,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT

30,00 zł

35,00 zł

10,00 zł

10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu umów
zawieranych z innymi instytucjami i osobami na wniosek
posiadacza rachunku
Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa
1) pierwszy pełnomocnik
2) każdy kolejny pełnomocnik
Uwaga: Opłatę za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli
pełnomocnicy są ustanawiani przy zawieraniu umowy
Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie w ciągu 90 dni od
dnia zawarcia
Uwaga 1: Jeżeli kwota wkładu na likwidowanym rachunku wynosi
mniej niż opłata za likwidację tego rachunku, należy
pobrać opłatę do wysokości wkładu
Uwaga 2: Opłaty nie pobiera się gdy likwidowany rachunek został
otwarty w związku z otwarciem wkładu terminowego
walutowego przez osobę nie posiadającą w Banku
rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie
Likwidacja lokaty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia
Złożenie dyspozycji realizacji przelewu na druku niestandardowym
Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację
przelewu
Wydanie na życzenie klienta wydruku historii operacji
Transakcje WESTERN UNION
1. anulowanie transakcji w systemie
2. reklamacja danych ( zmiana waluty, zmiana danych
beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia)
Skup i sprzedaż walut wymienialnych
Uwaga:
1. Upoważnia się Prezesa Zarządu do negocjowania prowizji
przy skupie/sprzedaży jednorazowej w kwotach powyżej
1.000 EUR i 1.000 USD
2. Prowizji nie pobiera się od operacji bezgotówkowych
wykonywanych przez klientów posiadających rachunek w
KBS w Myszyńcu.
Za przekazywanie komunikatu SMS o saldzie na rachunku
Za prowadzenie rachunku walutowego

30,00 zł
nie pobiera się
10,00 zł

20,00 zł

5,00 zł
3,00 zł od każdej dyspozycji
7,00 zł za stronę
20,00 zł
20,00 zł

0,5 % od kwoty
min. 5,00 zł
max. 30,00 zł

0,50 zł za każdy SMS
6,00 zł miesięcznie

ROZDZIAŁ 3. KARTY BANKOMATOWE: VISA CLASSIC DEBETOWA
Lp.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka prowizji i opłat

1.

Wydanie karty VISA :
1/ Posiadaczowi / Współposiadaczowi/Pełnomocnikowi

2.
3.

Wydanie karty VISA dla młodzieży/Junior
a) Używanie karty VISA
b) Używanie karty VISA zbliżeniowej PAYWAVE
Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło
wydanie karty
Ekspresowe wydanie karty
Niezwrócenie karty przez Posiadacza na żądanie KBS w Myszyńcu
Wydanie duplikatu karty
Odblokowanie karty
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Transakcje bezgotówkowe
1) Wypłata gotówki w bankomatach KBS w Myszyńcu oraz we
wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami1
2) Wypłata w bankomatach obcych w kraju
3) Wypłata gotówki w bankomacie za granicą (od wartości

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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10,00 zł
bez opłat
2,50 zł miesięcznie
2,50 zł miesięcznie
30,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat
2% nie mniej niż 7,00 zł
3%, nie mniej niż 10,00 zł

transakcji)
Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty
Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego

11.
12.
13.
14.
15.

Za wydanie naklejki zbliżeniowej PAY WAVE
Za wznowienie naklejki
Za wydanie duplikatu naklejki
Za użytkowanie naklejki

16.
1

10,00 zł
6,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
2,50 zł miesięcznie
(dla naklejek wydawanych po
okresie promocyjnym)

lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku,

ROZDZIAŁ 4. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Lp.

Stawka prowizji i opłat

Rodzaj czynności/usługi

1.
1.1.
1.2.

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:
SEPA
0,00 zł
TARGET/SWIFT
0,00 zł
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie
110,00 zł + koszty banków trzecich
dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie
1.3. Klienta.
Opłaty nie pobiera się, gdy przyczyną postępowania był błąd
Banku.
2.
Polecenie przelewu:
2.1. SEPA
3,00 zł
TARGET/SWIFT
30,00 zł
2.2.
Polecenia wypłaty
30,00 zł
Realizacja (sprzedaż) i poleceń wypłaty w walutach: EUR, USD:
3.
a) w trybie pilnym
110,00 zł
Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi
20,00 zł
4.
prowadzonymi w Grupie BPS
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie
5.
110,00 zł + koszty banków trzecich
dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”
6.
90,00 zł
od poleceń wypłaty
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego
7.
20,00 zł
wykonanie przekazu w obrocie dewizowym
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego lub
8.
35,00 zł
rentowego
Opcje: określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku występuje w treści przekazu w formie następujących
skrótów:
1) BEN lub SHA - beneficjent , co oznacza, że do opłacenia prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca
przekazu - beneficjent;
2) OUR- zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu,
tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę.

ROZDZIAŁ 5. KREDYTY, GWARANCJE, PORĘCZENIA DLA OSÓB FIZYCZNYCH
W PLN
Lp.
l.

Rodzaj czynności/usługi
Prowizja za przyznanie:
1) kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA
a/ dla posiadaczy ROR w KBS w Myszyńcu

Stawka prowizji i opłat

2 % kwoty kredytu udzielonego

b/ dla pozostałych klientów
1.1 Kredytu BEZPIECZNA GOTÓWKA „Weź wygodny kredyt
na szczęście”
− dla posiadaczy rachunków w KBS w Myszyńcu
− dla pozostałych osób
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3 % kwoty kredytu udzielonego

1,50%
3,00%

2) pożyczki hipotecznej
3) kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
4) pozostałych kredytów

2 % kwoty kredytu udzielonego
2 % kwoty kredytu przyznanego
2% kwoty kredytu udzielonego

5) kredytu „EKO Kredyt”

1,5% kwoty kredytu udzielonego

6) kredytu mieszkaniowego ,,MÓJ DOM”
6.1. na budowę, zakup domu lub lokalu mieszkalnego, zakup
działki budowlanej

2.

6.2. na pozostałe cele
Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu lub
pożyczki (dokonywanej na wniosek klienta):
1) związane ze zmianą dłużnika

3.

2) związane z prolongowaniem spłaty kapitału lub odsetek

1,5 % kwoty prolongowanej, nie
mniej niż 50,00 zł i nie więcej
niż 200,00 zł.

3) związane z przedłużeniem umowy o kredyt w ROR

2% kwoty przyznanego kredytu

4) pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu,
pożyczki lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz
innych kosztów wynikających z umowy kredytowej:

3) za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi
wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku

5.1

5.2

4) za wydanie informacji o kredytobiorcy na prośbę innych
banków
Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem
kredytów w ROR (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu
1 października 2010r.)

35,00 zł
5,00 zł – za każdą stronę
0,00 zł
50,00 zł
3,00 zł. – opłata miesięczna

Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem
kredytów w ROR (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu
31 lipca 2016r.)

4,00 zł. – opłata miesięczna

Opłata za administrowanie kredytów lub pożyczek z wyjątkiem
kredytów w ROR (dotyczy kredytów/pożyczek udzielonych po dniu
31.01.2018r.)

5,00 zł. – opłata miesięczna

6.

Wydanie promesy
Uwaga: opłata zaliczana jest na poczet prowizji od kredytu.

7.

Opłata przygotowawcza do kredytu z dotacją na zakup kolektorów
słonecznych
Uwaga: w przypadku nie podpisania umowy kredytowej – opłata nie
jest zwracana.
Opłata za wydanie wydruku aktualnego stanu księgi wieczystej

8.

100,00 zł.
4) listem zwykłym – wg kosztów
rzeczywistych poniesionych przez
Bank, nie mniej niż 5,00 zł,
5) listem poleconym – wg kosztów
rzeczywistych poniesionych przez
Bank, nie mniej niż 10,00 zł,
6) listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru – wg
kosztów rzeczywistych
poniesionych przez Bank, nie
mniej niż 13,00 zł

Za wykonanie na wniosek klienta następujących czynności:
1) za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o
charakterze zaświadczeń
2) za wydanie odpisu umowy o kredyt

5.

2% kwoty kredytu udzielonego

100,00 zł

uwaga: za wezwanie wysyłane do poręczycieli płaci kredytobiorca

4.

1,5% kwoty kredytu udzielonego
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2,5 % kwoty promesy, nie mniej niż
1.000,00 zł i nie więcej niż
3.000,00 zł
2% wnioskowanej kwoty kredytu,
płatnej przy składaniu wniosku
15,00 zł

ROZDZIAŁ 6. INNE CZYNNOŚCI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH (W PLN
I WALUTACH)
Rodzaj czynności/usługi

Lp.
1.
2.

Stawka prowizji i opłat

Za przyjęcie zastrzeżenia z tytułu wypłat gotówkowych
Za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym
dokumentów oraz przedmiotów wartościowych:
1) Dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS w
Myszyńcu
2) Dla klientów nie posiadających rachunku bankowego w
KBS w Myszyńcu*

3.

w/g umowy z klientem

2) wydanie portfela

5.

6.

3) klucza do drzwiczek skarbca
Za wymianę znaków pieniężnych, od klientów nie posiadających w
naszym banku rachunków bankowych
Za wyjaśnienie spraw wymagających sprawdzenia
dokumentów/danych w materiałach zarchiwizowanych:
1) do 3 miesięcy
2) powyżej 3 miesięcy do 1 roku
3) powyżej 1 roku
Za złożenie zastrzeżenia o utracie dokumentu wymagającego
przesłania poprzez system DZ:
1) dla klientów posiadających rachunek bankowy w KBS w
Myszyńcu
2) dla pozostałych klientów

7.
8.

9.

a)100,00 zł rocznie - od każdego
depozytu, powiększona o stawkę
podatku VAT
b)100,00 zł kwartalnie - od każdego
depozytu, powiększona o stawkę
podatku VAT

Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu oraz na
zabezpieczenie kredytu
Udostępnienie wrzutni skarbca nocnego:
1) opłata za korzystanie z wrzutni skarbca nocnego

4.

20,00 zł

40,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
10,00 zł jednorazowo
0,1% od wartości wymienianych
znaków nie mniej niż 5,00 zł i nie
więcej niż 20,00 zł

10,00 zł
30,00 zł
100,00 zł

30,00 zł
50,00 zł

Poszukiwanie rachunków na wniosek osób uprawnionych
10,00 zł
(właściciel, współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca)
Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach
oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
uzyskanych przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków
własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku :
2) dla klientów KBS w Myszyńcu
30,00 zł,
3) dla pozostałych klientów
50,00 zł, powiększona o stawkę
podatku VAT
Dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania
0,2% kwoty spadkobrania nie mniej
niż 20,00 zł (od każdego
spadkobiercy)

ROZDZIAŁ 7. KARTY KREDYTOWE: VISA CLASSIC
Rodzaj czynności/usługi

Lp.
1.
2.
3.
4.

Stawka prowizji i opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

Wydanie nowej karty
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Opłata za przekroczenie limitu kredytowego
Opłata roczna za obsługę karty:
4.1. Pobierana w pierwszym roku użytkowania
4.2.

Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania
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1

0,00 zł
54,00 zł

Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczyła 6 000,00 w 12 miesięcznym
okresie.
Opłata za nieterminową spłatę
20,00 zł
Opłata za duplikat karty
10,00 zł
Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie
3% nie mniej niż 10,00 zł
Prowizja za wypłatę gotówki za granicą
3% nie mniej niż 15,00 zł
Prowizja za zapytanie o saldo
0,00 zł
Przelew z karty kredytowej
3% nie mniej niż 5,00 zł
Opłata za wydanie karty dodatkowej
10,00 zł
Minimalna spłata zadłużenia na Pobierana miesięcznie od kwoty
3%
karcie
salda końcowego okresu
Min. 40,00 zł
rozliczeniowego
1

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

*Zgodnie z Uchwałą Zarządu KBS w Myszyńcu nr 83/ZRBD/2019 z dnia 11.10.2019r zapisy te wchodzą w życie
z dniem 01.01.2020r.
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