Tabela opłat i prowizji od czynności bankowych

Obsługa rachunków

Miesięcznie/
Od operacji

1. Wydanie karty do wszystkich rodzajów rachunków

0,00 zł

2. Miesięczna prowizja od karty VISA

0,00 zł

3. Miesięczna prowizja od karty MASTERCARD

0,00 zł

4. Prowizja od obsługi VISA NAKLEJKA

0,00 zł

5. Miesięczna prowizja od karty VISA BIZNES, MASTERCARD
BIZNES PAYPASS
6. Korzystanie z aplikacji płatniczej Google Pay (GPay)

5,00 zł

7. Zmiana limitu dziennego na karcie klienta - w placówce Banku

5,00 zł

8. Zmiana limitu dziennego na karcie klienta – w bankowości
elektronicznej
9. Otwarcie wszystkich rodzajów rachunków

0,00 zł

10. Prowadzenie rachunków bieżących związanych z rolnictwem

5,00 zł

11. Prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych
ROR
12. Prowadzenie rachunku internetowego dla kont rolniczych oraz
ROR
13. Prowadzenie rachunków bieżących rzemieślniczych

5,00 zł

14. Zmiana typu rachunku (współwłasność)

15,00 zł

15. Przeniesienie rachunku z innego Banku

0,00 zł

16. Przeniesienie rachunku do innego Banku

20,00 zł

17. Prowadzenie rachunku internetowego dla kont
rzemieślniczych/OSP/Stowarzyszenia/Rady/inne konta:

0,00 zł

0,00 zł

3,00 zł
0,00 zł

•

Tradycyjna bankowość internetowa

•

Bankowość korporacyjna - daje możliwość bardzo sprawnego
zarządzania finansami firmy(możliwość podpięcia nawet
kilkudziesięciu kont) obsługa podpisu kwalifikowanego
18. Za przeszkolenie – eCorpoNet (opłata jednorazowa)
19. Prowizja za zamianę gotówki przez osoby nieposiadające
rachunku w Banku
20. Zmiana oraz dopisanie pełnomocnictwa do rachunku / zmiana
karty wzorów podpisów
21. Przelew Express Elixir

5,00 zł / login
40 zł / login
250,00 zł
0,50% minimum
2,00 zł
10,00 zł
8,00 zł

22. Przelewy SORBNET:
do kwoty 1 mln zł

25,00 zł

powyżej kwoty 1 mln zł

20,00 zł

23. Prowizja od wypłaty we wskazanych bankomatach Grupy BPS
oraz Banków współpracujących

0,00 zł

24. Prowizja od wypłaty w obcych bankomatach – w kraju

4,00zł

25. Prowizja od wypłaty w obcych bankomatach – za granicą

4,00zł

26. Prowizja od wypłat w punktach akceptujących kartę w kraju –
Cashback

4,00 zł / sztuka

27. Wpłaty kasowe na konta Rad Rodziców, Klubów Sportowych,
Stowarzyszeń oraz Koła Gospodyń Wiejskich

0,00 zł

28. Wypłaty kasowe z kont Rad Rodziców, Klubów Sportowych
oraz Stowarzyszeń

0,3% od salda

29. Opłata za SMS autoryzacyjny w eBankNecie oraz 3D- Secure

0,20 zł / sztuka

30. Opłata za SMS dotyczący silnego uwierzytelnienia
31. Korzystanie z aplikacji autoryzacyjnej – BS Mykanów Mobile
32. Przelew internetowy

0,00 zł
0,00 zł
1,00 zł

33. Realizacja zajęcia komorniczego z ROR oraz konta rolniczego

20 zł od zajęcia

34. Realizacja zajęcia komorniczego z konta rzemieślniczego

25 zł od zajęcia

35. Wpłaty gotówkowe na konto rzemieślnicze

0,00 zł

36. Wypłaty gotówkowe z konta rzemieślniczego

0,3% od kwoty
min 2,50 zł

37. Przeksięgowanie środków z konta rzemieślniczego na inne konto
rolnicze lub ROR, a następnie wypłata kasowa.

0,3% od kwoty
min 2,50 zł

38. Opłata za wiadomość SMS
39. Założenie zlecenia stałego/zmiana w zleceniu stałym

0,50 zł SMS
3,00 zł

40. Wykonanie zlecenia stałego – przelew zewnętrzny

3,00 zł sztuka

41. Wykonanie zlecenia stałego – przelew wewnętrzny

0,00 zł

42. Wykonanie przelewu z konta rachunków bieżących oraz ROR w
placówce Banku
43. Przelewy wewnętrzne
44. Wykonanie przelewu do ZUS/Urząd Skarbowy/Urząd Celny

2,00 zł sztuka
0,00 zł
5,00 zł/szt.

45. Opłata za zamknięcie/likwidacje rachunków bieżących

10,00 zł

46. Odblokowanie dostępu do konta internetowego

0,00 zł

47. Wykonanie polecenia zapłaty
48. Prowizja od zwrotu poleceń zapłaty – brak środków
49. Zwrot nadpłaconych opłat bankowych oraz kredytów na
rachunek klienta w innym banku
50. Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji na
podstawie art. 92ba Prawa Bankowego
51. Wyciągi bankowe raz w miesiącu / każdy kolejny
52. Wysyłka pocztą wyciągu bankowego
53. Sporządzenie odpisów dokumentów Bankowych
54. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości dla klienta Banku
Spółdzielczym w Mykanowie
55. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości dla osoby nie będącej
klientem Banku Spółdzielczego w Mykanowie.
56. Za realizację wypłat z tytułu wpływu kredytów udzielonych w
innych bankach i instytucjach finansowych

3,00 zł /szt.
5,00 zł sztuka
10,00 zł/przelew
25,00 zł
0,00 zł / 5,00 zł +
vat
Koszty opłaty
poczty + (3,00zł
+ vat)
2,00 zł/szt. + vat
0,00 zł
20,00 zł
0,3% od kwoty
wypłaty

57. Wydanie wyciągu elektronicznego na trwałym nośniku w
formacie XML
58. Inne czynności nieprzewidziane w tabeli

20,00 zł (za okres
rozliczeniowy)
20,00 zł + vat

Kredyty i Pożyczki
1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
3. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu
4. Prowizja od ,,kredytu na fotowoltaikę’’
5. Opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu
– za rozpatrzenie złożonego wniosku
kredytowego/pobierana tylko w przypadku pozytywnej
decyzji
6. Opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu
– za rozpatrzenie złożonego wniosku
kredytowego/pobierana tylko w przypadku pozytywnej
decyzji
7. Opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu
– za rozpatrzenie złożonego wniosku
kredytowego/pobierana tylko w przypadku pozytywnej
decyzji
8. Prowizja oraz opłata przygotowawcza od kwoty
przyznanego kredytu dla OSP, Spółdzielni,
Stowarzyszeń oraz Kół Gospodyń Wiejskich
9. Opłata za wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na
wniosek Kredytobiorcy jednorazowo / w ramach obsługi
kompleksowej dla klientów banku
10. Prowizja od przedłużenia umowy kredytu w ROR na
następny okres.

2,00 % do kwoty
kredytu 30.000 zł
1,50 % powyżej 30.000
zł do kwoty 50.000 zł
1,00 % powyżej kwoty
50.000 zł
0,00%
2,00 % do kwoty
kredytu 30.000 zł
1,50 % powyżej 30.000
zł do kwoty 50.000 zł
1,00 % powyżej kwoty
50.000 zł
0,00 zł
40,00 zł + vat

4,00 % od kwoty
przyznanego kredytu

11. Za sporządzenie historii kredytu na wniosek
Kredytobiorcy / jednorazowo
12. Wydanie zgody na wykreślenie z hipoteki

30,00 zł + vat

13. Opłata za sporządzenie kopii dokumentów na wniosek
Kredytobiorcy / jednorazowo
14. Inne czynności nie przewidziane w tabeli

20,00 zł + vat

15. Wydanie zgody na wykreślenie klauzuli
,,Współwłaściciel Bank Spółdzielczy w Mykanowie
wpisanej do dowodu rejestracyjnego pojazdu’’
16. Wydanie zgody na zwolnienie cesji polisy
ubezpieczeniowej.

50,00 zł

20,00 zł + vat
20,00 zł
20,00 zł

17. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu / jednorazowo
od kwoty podwyższenia – kredyt w rachunku bieżącym
oraz ROR

4% do kwoty kredytu
30.000 zł
3% powyżej 30.000 zł
do kwoty 50.000 zł
2% powyżej kwoty
50.000 zł

18. Koszt upomnienia

3 – krotność opłaty
pocztowej przesyłki za
zwrotnym potwierdzeniem

19. Zmiana zabezpieczenia kredytu na wniosek Klienta

40,00 zł

20. Opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na
wniosek klienta

40,00 zł

Przekazy importowe i eksportowe

Od operacji

1. Polecenie wypłaty rach. złotowy BS. Koszty SHA
nieprawidłowy IBAN
2. Przelew wychodzący SEPA, SHA
3. Polecenie wypłaty z rachunku złotowego BS tryb
przyśpieszony. Koszty OUR

50,00 zł
1,00 zł
200,00 zł

4. Polecenie wypłaty z rachunku złotowego BS tryb
zwykły. Koszty OUR

100,00 zł

5. Przekazy zagraniczne w trybie pilnym

120,00 zł

Obsługa wkładów oszczędnościowych i lokat
terminowych

Od operacji

1. Wydanie zaświadczenia na żądanie klienta o
posiadanych rachunkach lub stanie oszczędności / w
ramach obsługi kompleksowej dla klientów Banku.
2. Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunkach lub
stanie oszczędności na żądanie instytucji Państwowych

20,00 zł + vat
20,00 zł

3. Wystawienie nowej książeczki AVISTA i
terminowych w miejsce utraconych
4. Umorzenie utraconej książeczki

10,00 zł

5. Przepisanie praw książeczki / Cesja

50,00 zł

6. Likwidacja książeczki AVISTA oraz lokat
terminowych
7. Dyspozycja na wypadek śmierci

10,00 zł

8. Odwołanie dyspozycji lub jej zmiana

10,00 zł

9. Inne czynności nieprzewidziane w tabeli

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł + vat

Obsługa klientów nieposiadających konta w Banku Spółdzielczym w
Mykanowie – Wpłaty kasowe
1. Wpłata kasowa, przelew do innego Banku w kwocie
mniejszej niż 10 000 zł
2. Wpłata kasowa, przelew do innego Banku w kwocie od
10 000 zł do 30 000 zł
3. Wpłata kasowa, przelew do innego Banku w kwocie
większej bądź równej 30 000 zł

3,00 zł przelew oraz
0,5% od wpłacanej
kwoty nie mniej niż
1,00 zł
3,00 zł przelew oraz
0,2% od wpłacanej
kwoty
3,00 zł przelew oraz
0,1% od wpłacanej
kwoty

Obsługa rachunków budżetowych, OSP oraz innych
1. Wpłaty kasowe na Gminne Centrum Muzyki i Tańca w
Mykanowie
2. Wpłaty na konto Urzędu Gminy w Mykanowie
3. Obsługa rachunków budżetowych

2,00 zł/sztuka
0,00 zł
Umowy zawierane
indywidualnie

