
Opłaty i prowizje dotyczące obsługi przedsiębiorców zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji za
czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Szumowie” stanowiącej załącznik do Uchwały
Zarządu BS nr 20/15 z dnia 05.03.2015 roku wynoszą:

Rachunki bankowe przedsiębiorców, j.s.t i rozliczenia pieniężne

Lp. Rodzaj czynności (usług) Stawka

1. Otwarcie rachunku bankowego: bieżącego, pomocniczego,
dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku bankowego: bieżącego, pomocniczego,
dodatkowego dla wyodrębnienia środków na określony cel ( w
powyższej opłacie mieści się udzielenie informacji na hasło o
wysokości salda)

18,00 zł miesięcznie od
każdego rachunku lub

wg umowy

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe:
1) Prowadzone przez BS 0,15% nie więcej niż

300,00 zł chyba, że
umowa stanowi inaczej

2) prowadzone przez BS rachunki firm( konto 27013-101) 0,15% nie mniej niż
1,00 zł i nie więcej niż

100zł
3) Prowadzone w innych bankach

Uwaga: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza
rachunku stosownie do zawartej umowy

0,50 %nie mniej niż
5,00 zł i nie więcej niż

300,00 zł

4. Przelewy na rachunki bankowe:
1) prowadzone przez BS 2,00 zł
2) prowadzone przez inne banki 3,00 zł od każdego

przelewu lub wg umowy
3) przelew, jeżeli bank nie prowadzi rachunku 0,5% nie mniej niż 5,00

zł i nie więcej niż
300,00 zł

4) realizacja zajęcia komorniczego z rachunku 10,00 zł

5) przelew pilny w systemie SORBNET 20,00 zł. (niezależnie
od kwoty transakcji)

5. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym

Uwaga:Rozliczenie prowizji zgodnie z systemem „Przekazy”

20,00 zł

6. Otwarcie akredytywy krajowej 1,00%
7. Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku Bez opłat
8. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie

blankietów czekowych i dowodów tożsamości
Bez opłat

9. Likwidacja rachunku bieżącego, pomocniczego 15,00 zł



10. Potwierdzenie blankietu czekowego 5,00 zł
11. Blokada środków na przelew za granicę 10,00 zł
12. Za wydanie blankietu czekowego Wg faktycznej ceny

zakupu, nie mniej niż
1,00 zł

13. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego 3,00 złod każdego
przelewu

14. Prowizja od wypłat gotówki w bankomacie Bez opłat
15. Prowizja od wpłat na rachunek KRUS pobierana od klienta od

jednej wpłaty
3,50 zł

16. Prowizja od wpłat gotówkowych za usługi świadczone przez
operatorów telekomunikacyjnych

3,00 zł

20. Prowizja od wpłat za energię elektryczną pobierana od klienta od
jednej wpłaty

3,00 zł

Wydawanie i obsługa kart do rachunków bankowych

Lp. Rodzaj czynności (usług) Stawka

1. Wydanie karty VISA Bez opłat
2. Użytkowanie karty VISA 2,00 złmiesięcznie
3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej Bez opłat
4. Zastrzeżenie karty VISA Bez opłat
5. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat

6.

Transakcje gotówkowe:
a. w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA Zgodnie z umową
b. w kasie obcego banku Zgodnie z umową
c. w bankomatach za granicą Zgodnie z umową
d. w bankomacie obcego banku w kraju Zgodnie z umową

7. Aktywacja usługi Internet Banking 10 zł
8. Usługa Internet Banking dla osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą
2 zł miesięcznie

9. Usługa HOME BANKING 50 zł miesięcznie

10.

1. Przelew wewnętrzny w usłudze IB Bez opłat
2. Przelew wewnętrzny w usłudze HB 1,50 zł
3. Przelew wychodzący w usłudze IB 1 zł
4. Przelew wychodzący w usłudze HB 1,50 zł

11. Rezygnacja lub czasowe zawieszenie usługi IB Bez opłat
12. Usługa SMS  Banking 1 zł miesięcznie



Kredyty

Lp Rodzaj czynności (usług) Stawka

1. Od kwoty kredytu przyznanego na działalność gospodarczą:
1) w rachunku bieżącym do 1 roku 0,3 – 1,0%

zgodnie z decyzją
2) w rachunku bieżącym powyżej 1 roku (także odnowienie

dotychczasowego limitu lub niespłaconego zadłużenia)
0,3-1,0%

zgodnie z decyzją
3) w linii kredytowej:

a) do 2 lat 1,0%
b) powyżej 2 lat od 1,5 do 2,0%

wg umowy
4) za zmianę warunków umowy 1,00%

kwoty kredytu
2. Za zmianę warunków spłaty (prolongatę spłaty należności z

tytułu udzielonych kredytów)
1) w przypadku prolongaty kapitału w okresie trwania umowy 1,00%kwoty należności

objętej prolongatą, nie
mniej niż 5,00 zł

2) prowizja za sporządzenie aneksu do umowy 10,00 zł
3. Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o stanie

zadłużenia, opinii BS oraz, że klient nie figuruje jako dłużnik BS
Bez opłat

4. Za wydanie odpisu umowy o kredyt Bez opłat
5. Zaświadczenie o wykreślenie z hipoteki Bez opłat
6. Prowizja od udzielonych gwarancji i poręczeń 1,0 – 3,0% za rok
7. Wysłanie upomnienia /wezwania do spłaty raty kredytu lub

odsetek
Czterokrotna wartość
opłaty pobieranej przez
Pocztę za polecenie
przesyłki listowej i
zwrotne potwierdzenie
odbioru

8. Zawarcie ugody bankowej 1,0% kwoty objętej
ugodąnie mniej niż

50,00 zł
9. Od kwoty kredytu przyznanej j.s.t 0,3 – 1,0%

zgodnie z decyzją


