
Opłaty i prowizje dotyczące obsługi rolników 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

Lp. Rodzaj czynności (usług) Stawka

1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, a
także rachunku bieżącego rolników indywidualnych Bez opłat

2.
Prowadzenie rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego, a także rachunku bieżącego rolników
indywidualnych

8,00 zł
miesięcznie

3.

Ustalanie (telefoniczne lub faksem) salda wkładów na
książeczce oszczędnościowej klienta oraz uzyskanie
zezwolenia na realizację czeku z rachunku
oszczędnościowo – rozliczeniowego

Bez opłat

4.
Wydawanie na wniosek klienta zaświadczenia o
posiadaniu wkładu oszczędnościowego, jego wysokości
oraz o wysokości dopisanych odsetek od wkładu itp.

Bez opłat

5.
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej, czeków i (lub) blankietów czekowych i
dowodów tożsamości

Bez opłat

6. Wystawienie nowej, zamiast utraconej lub zniszczonej
książeczki 10 zł

7. Umorzenie utraconej książeczki terminowej 10 zł

8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw
(cesja) 25 zł

9. Realizacja zleceń z rachunku oszczędnościowo –
rozliczeniowego i rachunku bieżącego

3 zł od każdej
operacji

10. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 15 zł

11. Przyjęcie listy inkasowej (dotyczy realizacji czeku z ROR) 5 zł

12.

Przyjęcie i zmiana pełnomocnictwa:
- pierwszy pełnomocnik Bez opłat
- każdy kolejny Bez opłat
Uwaga: opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie
pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanowieni są przy
otwieraniu rachunku

13. Wpłata na książeczkę terminową nie może być mniejsza
niż 300 zł

14. Sporządzanie i wysyłanie wezwania do spłaty zadłużenia z
tytułu debetu w ROR i rachunku bieżącym

5,00 zł + koszty
przesyłki
pocztowej

15. Likwidacja rachunku, wkładu terminowego lub książeczki
oszczędnościowej a’vista 3 zł

16. Nie pobiera się prowizji od wkładu terminowego



likwidowanego przed upływem pierwszego
zadeklarowanego okresu

17.

Zwalnia się z pobierania prowizji za prowadzenie
rachunku:

1. Rachunki bieżące rolników bez obrotów założone na
dopłaty bezpośrednie

2. Rachunki bieżące rolników bez obrotów założone na
dopłaty bezpośrednie

3. Rachunki na zasiłki z pomocy społecznej
4. Rachunki r o r dla studentów

18. Prowizja z tytułu wypłat gotówkowych z rachunków
bieżących rolników

0,12% nie mniej
niż 2 zł i nie

więcej niż 100,00
zł

19. Prowizja od wypłat gotówki w bankomacie Bez opłat

20.
Dokonanie blokady wkładów na rachunku bankowym z
tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny
bank

30,00 zł

21.

Sporządzenie odpisu:
1) obrotów na jednym rachunku bankowym

a) za bieżący rok Bez opłat
b) za każdy rok poprzedni Bez opłat

2) wyciągu z rachunku bankowego
a) za bieżący rok Bez opłat
b) za każdy rok poprzedni Bez opłat

3) jednego dowodu do wyciągu
a) za bieżący rok Bez opłat
b) za każdy rok poprzedni Bez opłat

22.

Realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych z
ROR i wkładów płatnych na każde żądanie prowadzonych
w innych bankach przez osoby z terenu poza terenem
działania BS

0,50%nie mniej
niż 10 zł

Wydawanie i obsługa kart do rachunków bankowych

Lp. Rodzaj czynności (usług) Stawka

1. Wydanie karty własnej Bez opłat
2. Użytkowanie karty VISA 2,00 złmiesięcznie
3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej Bez opłat
4. Zastrzeżenie karty 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. Prowizja od usługi Cashback 2 zł od jednej operacji
8. Aktywacja usługi Internet Banking 10 zł
9. Usługa Internet Banking dla osób fizycznych 2 zł miesięcznie

10.
Usługa Internet Banking dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą

3 zł miesięcznie

11. Usługa Home Banking 50 zł miesięcznie

12.

Przelew wewnętrzny w usłudze IB Bez opłat
Przelew wewnętrzny w usłudze HB 1,50 zł
Przelew wychodzący w usłudze IB 1 zł
Przelew wychodzący w usłudze HB 1,50 zł

13. Rezygnacja lub czasowe zawieszenie usługi IB Bez opłat
14. Aktywacja i korzystanie z usługi biometrii Bez opłat
15. Usługa SMS Banking 1 zł miesięcznie

Kredyty

Lp. Rodzaj czynności (usług) Stawka

1.

Od kwoty kredytu przyznanego na działalność rolniczą:
1) prowizja od kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego 1,00%
1 a)  prowizja od zaangażowania kredytu na dzień 31.12. każdego

roku płatna do 25 stycznia kolejnego roku. Prowizji tej nie
pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

0,1 –0,5% nie
mniej niż 240,00

zł
1 b)  prowizja od miesięcznej obsługi kredytu z dopłatą ARiMR

naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca
kalendarzowego i płatna w terminie spłatyraty
kredytu(odsetkowej i/lub kapitałowej),

0,08%

1 c)  prowizja od kwartalnej obsługi kredytu z dopłatą ARiMR
naliczana od salda kredytu nakoniec poprzedniego kwartału i
płatna wterminie spłaty raty kredytu (odsetkowej
i/lubkapitałowej).

0,25%

Uwaga: prowizję od kredytów preferencyjnych płaci kredytobiorca
wg taryfy opłat, jeżeli przepis nie stanowi inaczej
2) kredyt w rachunku bieżącym na działalność rolniczą 1,3%
3) od kredytów rolniczych inwestycyjnych bez względu na okres

kredytowania (pomostowy) 1,0%

4) kredyty obrotowe, inwestycyjne
- do 0,5 roku 1,0%
- od 0,5 do 1 roku 1,5%
- powyżej roku 2,0%

5) zakup środków do produkcji rolnej
- do 1 roku 2,0%
- powyżej roku 3,0%


