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ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej dla klientów
indywidualnych zgodnie z niniejszą "Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Klienci Indywidualni Banku
Spółdzielczego w Nakle nad Notecią", zwaną dalej Tabelą.
Prowizje i opłaty ustalane są w złotych polskich.
Określenia użyte w niniejszej Tabeli oznaczają:
a) Bank - Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią,
b) BlueCash (przelew ekspresowy) - przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem
mechanizmów Systemu Informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu
szybkich przelewów; (min. kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 0,01 zł.; max. kwota pojedynczego przelewu
ekspresowego wynosi 20 000 zł.),
c) identyfikacja biometryczna - usługa polegającą na weryfikacji tożsamości Klienta na podstawie wzorca naczyń krwionośnych z
jego dłoni (tzw. biometria dłoni),
d) SORBNET (przelew pilny) - przekazywanie środków pieniężnych w czasie rzeczywistym (zwykle w czasie około 1h), system
prowadzony przez NBP, służący do dokonywania rozliczeń wysokokwotowych (kwota przelewu dokonywanego w systemie
SORBNET nie posiada ograniczeń, zlecenia przelewów SORBNET realizowane są w dni robocze w godzinach od 07:30 do
13:20,
e) TFI – Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Kwoty opłat i prowizji określone niniejszą Tabelą są kwotami netto i są każdorazowo powiększane o podatek VAT (wg stawki
obowiązującej w chwili pobrania opłaty lub prowizji) w sytuacji, gdy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa
podatkowego wynika obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług od poszczególnej opłaty lub prowizji wskazanej w treści
Tabeli.
Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.
Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez
przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
a) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
b) cyklicznie,
c) w innych terminach wskazanych w tabeli lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Nakle nad
Notecią.
Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 8 pkt. b), pobierane są w terminie ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat
za prowadzenie rachunków, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu
zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią.
Opłaty roczne pobrane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem
roku od pobrania opłaty.
Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet, z zastrzeżeniem, że:
a) pakiet BS Impuls - przeznaczony jest dla klientów indywidualnych do 30 roku życia,
b) pakiet BS Konkret - przeznaczony jest dla klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia.
Tabela dla pakietu BS IMPULS obowiązuje do ukończenia 30 roku życia. Po tym dniu obowiązuje Tabela dla pakietu BS Priorytet,
chyba, że posiadacz rachunku wybierze inny pakiet.
Tabela dla pakietu BS 500 plus obowiązuje klientów otrzymujących świadczenie wychowawcze, o którym mowa w Ustawie o
pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Brak wpływów świadczenia przez okres 3 kolejnych miesięcy spowoduje przekształcenie
pakietu 500 plus na pakiet Priorytet, chyba, że posiadacz rachunku wybierze inny pakiet.
Klient indywidualny, uprawniony do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który
w okresie od dnia 13.11.2017 roku do dnia 31.10.2019 roku zawrze z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo
- rozliczeniowego w ramach pakietu „Konto za złotówkę” może uczestniczyć w promocji na zasadach określonych w Regulaminie
„Wygodne Konto dla klientów ZUS”.
W systemie SORBNET i BlueCash nie są realizowane przelewy do ZUS i US.
Prowizje za polecenia zapłaty w obrocie dewizowym pobierane są zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe
- waluty wymienialne".
Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej 50.000,00 zł oraz 5.000 euro wymagają zaawizowania, na co najmniej 2 dni
robocze przed zamierzonym terminem podjęcia środków pieniężnych z rachunku.
Przelew środków pieniężnych w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł wymaga zaawizowania, na co najmniej 1 dzień roboczy
przed zamierzonym terminem przekazania środków pieniężnych z rachunku.
Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Tabeli, w takim przypadku Bank może pobrać opłatę
albo prowizję ustaloną z klientem w trakcie przyjmowania zlecenia od klienta.
Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach
funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej
przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
Przesłanki i tryb zmiany Tabeli wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych
znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.
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ROZDZIAŁ II. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH (ROR), w tym
podstawowych rachunków płatniczych (PRP)
Wyszczególnienie czynności
1. PROWADZENIE RACHUNKU
a) Prowadzenie rachunku
b) Prowadzenie rachunku dla SKO i PKZP
2.PRZELEWY
2.1.Wykonywane w placówce
a) na rachunki prowadzone w Banku3
b) na rachunki prowadzone w innych bankach4

c) przelew ekspresowy BlueCash
d) przelew pilny SORBNET (kwota 1.000.000 zł i
powyżej)
e) przelew pilny SORBNET (kwota poniżej 1.000.000 zł)
2.2.Wykonywane przez INTERNET BANKING / Bankofon
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

c) przelew ekspresowy BlueCash
d) przelew pilny SORBNET (kwota 1.000.000 zł i
powyżej)
e) przelew pilny SORBNET (kwota poniżej 1.000.000 zł)
2.3.Wykonywane w urządzeniach samoobsługowych
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

3.WPŁATY GOTÓWKOWE
a) na rachunek dokonywane w urządzeniach
samoobsługowych
b) na rachunek dokonywane w placówce

BS1
500 plus

BS
Impuls

BS
Priorytet

BS
e-Konto

BS
Konkret

miesięcznie
miesięcznie

0,00
--

4,00
6,00

6,00
6,00

3,00
--

0,00
--

1,00
--

0,00
-

od każdego przelewu
od każdego przelewu

0,00

1,00

5,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,50

10,00

2,00

2,50

2,00

5,00

5,00

10,00

5,00

5,00

5,00

0,00
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 2,50 zł *
5,00

od każdego przelewu
od każdego przelewu

"Konto za
złotówkę"2

Podstawowy
rachunek płatniczy

Tryb pobierania
prowizji / opłaty

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

od każdego przelewu

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

od każdego przelewu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdego przelewu

0,00

0,70

0,50

0,60

0,80

0,50

od każdego przelewu

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 0,50 zł*
5,00

od każdego przelewu

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

od każdego przelewu

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

od każdego przelewu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdego przelewu

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,00
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 0,50 zł*

od każdej wpłaty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdej wpłaty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdej wypłaty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdej wypłaty

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

1,00
0,00

1,00
0,00

1,00
0,00

1,00
0,00

1,00
0,00

1,00
0,00

0,00

od każdego przelewu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdego przelewu

1,50

1,50

1,50

1,00

1,00

1,50

0,00
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 1,50 zł*

od każdego przelewu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdego przelewu

0,00

1,00

0,50

1,00

1,00

0,50

od każdej dyspozycji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

1,00
2,50

1,00
2,50

1,00
2,50

1,00
2,50

1,00
2,50

1,00
2,50

0,00
0,00

od każdej dyspozycji
od każdego przelewu

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

0,00
2,00

2,00
2,00

0,00

od każdej dyspozycji

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

0,00

0,00
0,00

4.WYPŁATY GOTÓWKOWE
a) z rachunku dokonywane w urządzeniach
samoobsługowych
b) z rachunku dokonywane w placówce
5.ZLECENIA STAŁE
5.1. ustanowienie zlecenia stałego
a) w placówce Banku
b) za pomocą Internet Banking
5.2. realizacja zlecenia ustanowionego w placówce
a) rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

5.3. realizacja zlecenia ustanowionego za pomocą IB
a) rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

5.3. modyfikacja/odwołanie zlecenia za
pośrednictwem IB
5.4. modyfikacja zlecenia w placówce
5.5. odwołanie zlecenia w placówce
6.POLECENIE ZAPŁATY
a) złożenie zlecenia polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego
odwołania zgody) lub aktualizacja treści zgody na
korzystanie z polecenia zapłaty
UWAGA: nie dotyczy klientów, których numer rachunku
został zmieniony przez Bank

1

0,00

0,00

0,00
pięć dyspozycji w
miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 0,50 zł*

0,00

Pakiet BS 500 plus dotyczy nowo otwieranych rachunków dla klientów, którzy nie posiadają rachunku ROR w Banku.
Pakiet "Konto za złotówkę" dostępny wyłącznie z aplikacją na urządzenia mobilne i kartą płatniczą Mastercard z funkcją zbliżeniową.
nie dotyczy przelewów na rachunki lokat terminowych Posiadacza, przelewów na konto oszczędnościowe Posiadacza oraz związanych z obsługą zobowiązań wobec Banku.
4
opłaty nie pobiera się w przypadku pierwszego przelewu na rachunek IKZE zarządzany przez TFI
* do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w pkt. 2.1 lit.b, pkt.2.2 lit.b, pkt. 2.3 lit.b, pkt. 5.2. lit. b, pkt. 5.3. lit. b oraz czynności określone w
taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i ust.7
(dotyczy zleceń krajowych)
2
3

Strona | 4

7.WYCIĄGI
7.1.Wyciąg za okres danego miesiąca zgodnie z dokonanym wyborem przez Klienta
a) w wersji elektronicznej pobierany za pośrednictwem
za każdy wyciąg
0,00
0,00
0,00
Internet Banking
b) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
za każdy wyciąg
0,00
0,00
0,00
d) w wersji papierowej odbierany w placówce
za każdy wyciąg
0,00
0,00
0,00
Dodatkowe wyciągi na życzenie Klienta
a) w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
za każdy wyciąg
0,00
0,00
0,00
b) w wersji papierowej odbierany w placówce
za każdy wyciąg
5,00
5,00
5,00
8.INNE USŁUGI
a) ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
za każdą dyspozycję
5,00
5,00
5,00
dysponowania rachunkiem
b) za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia)
za każde odwołanie/
Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu
20,00
20,00
20,00
zmianę
na wypadek śmierci
c) realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie
od każdego
postanowienia sądu lub notarialnego aktu
15,00
15,00
15,00
spadkobiercy
poświadczenia dziedziczenia
d) za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i
odwrotnie
za każdą dyspozycję
20,00
20,00
20,00
UWAGA! nie dotyczy klientów, których rachunek został
zmieniony przez Bank
e) uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie
miesięcznie
5,00
5,00
5,00
rachunku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
5,00

0,00
5,00

0,00
5,00

0,00
0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

15,00

15,00

15,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

ROZDZIAŁ III. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY
Wyszczególnienie czynności
OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
WPŁATY GOTÓWKOWE
WYPŁATY GOTÓWKOWE
a) jedna transakcja w miesiącu kalendarzowym
b) każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym
PRZELEWY
a) na rachunki prowadzone w Banku dokonywane przez IB lub w placówce
- trzy transakcje w miesiącu kalendarzowym
- każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym
b) na rachunki prowadzone w innych bankach dokonywane przez IB lub w placówce
- jedna transakcja w miesiącu kalendarzowym
- każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym
c) przelew ekspresowy BlueCash5 dokonywany w placówce Banku
d) przelew ekspresowy BlueCash6 dokonywany przez IB
e) przelew pilny SORBNET7
- dokonywany przez IB lub w placówce - kwota 1.000.000 zł i powyżej
- dokonywany przez IB lub w placówce - poniżej 1.000.000 zł
Sporządzenie wyciągu bankowego za okres danego miesiąca
Przekazanie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking, w wersji
elektronicznej na adres e-mail, w wersji papierowej w placówce

Dodatkowe wyciągi na życzenie Klienta w wersji papierowej odbierane w placówce
Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu
poświadczenia dziedziczenia
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
UWAGA! nie dotyczy klientów, których rachunek został zmieniony przez Bank

Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Stawka obowiązująca

jednorazowo
miesięcznie
od każdej wpłaty

0,00
0,00
0,00

od wypłaty
od wypłaty

0,00
10,00

0,00
10,00

za każdy wyciąg

0,00
10,00
10,00
10,00
-15,00
30,00
0,00

za każdy wyciąg

0,00

za każdy wyciąg
za każdą dyspozycję

5,00
5,00

za każdą dyspozycję

20,00

od każdego
spadkobiercy

15,00

za każdą dyspozycję

20,00

za każdy przelew

ROZDZIAŁ IV. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku
Wpłaty gotówkowe
Wypłaty gotówkowe
Przelewy
a) na rachunki prowadzone w Banku
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
c) przelew pilny SORBNET8:
- kwota 1.000.000 zł i powyżej
- kwota poniżej 1.000.000 zł
5
6
7
8

opłata za przelew BlueCash wg stawki (bez żadnych dodatkowych opłat)
opłata za przelew BlueCash wg stawki (bez żadnych dodatkowych opłat)
opłata za przelew SORBNET wg stawki (bez żadnych dodatkowych opłat)
opłata za przelew SORBNET wg stawki (bez żadnych dodatkowych opłat)
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Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Stawka obowiązująca

jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo
jednorazowo

0,00
0,00
0,00
0,00

za każdy przelew

0,00
5,00
15,00
30,00

d) przelew ekspresowy BlueCash9
e) przelew na rachunek prowadzony w Banku z rachunku a'vista z wydaną książeczką terminową
Ustanowienie/zmiana Pełnomocnika do dysponowania rachunkiem
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia sądu lub notarialnego aktu
poświadczenia dziedziczenia

za każdą dyspozycję

5,00
20,00
5,00

za każdą dyspozycję

20,00

od każdego
spadkobiercy

15,00

ROZDZIAŁ V. USŁUGI ZDALNEGO DOSTĘPU DO RACHUNKU
1. Internet Banking (IB)
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

Udostępnienie systemu bankowości internetowej
Użytkowanie systemu bankowości internetowej
Odblokowanie konta użytkownika
Wydanie kolejnego hasła użytkownika
a) w placówce prowadzącej rachunek
b) wysłanie drogą pocztową w kraju za potwierdzeniem odbioru (listem
poleconym)
Przesłanie drogą pocztową (w kraju) środków dostępu do systemu
bankowości elektronicznej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
Opłata za kartę zdrapkę (listę haseł do autoryzacji transakcji):
a) wydanie pierwszej karty zdrapki10
b) wydanie kolejnej karty zdrapki (w tym wznowienie)11
c) zastrzeżenie karty zdrapki
Autoryzacja kodem SMS

Tryb pobierania
prowizji / opłaty

BS Impuls, BS Priorytet,
BS e-Konto, BS Konkret,
BS 500 plus,
„Konto za złotówkę”

Podstawowy
rachunek
płatniczy

jednorazowo
miesięcznie
każda czynność

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

jednorazowo

0,00

0,00

za każdą przesyłkę

6,00

0,00

za każda przesyłkę

6,00

0,00

za każdą kartę zdrapkę
za każdą kartę zdrapkę
za każdą kartę zdrapkę
za każdą autoryzację

2,00
4,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

2. SMS Banking
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania prowizji / opłaty

Stawka
obowiązująca

opłata jednorazowa

0,00

za każdy SMS

0,20

Udostępnienie serwisu
Informacja w postaci SMS wysłana do klienta
(zapytanie o saldo, informacja o uznaniu rachunku, informacja o obciążeniu
rachunku)

ROZDZIAŁ VI. KARTY PŁATNICZE
1. Karty płatnicze debetowe do rachunków ROR, w tym do podstawowego rachunku płatniczego
Wyszczególnienie czynności

Wydanie karty
a) dla posiadacza rachunku
b) dla współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej

Tryb
pobierania
prowizji /
opłaty

stawka obowiązująca
Mastercard 12
Mastercard
"młodzieżowa"

Visa14

Mastercard 17

Visa
HCE

Mastercard 16

13

Visa
"młodzieżowa"15

za każdą kartę

0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
20,00

0,00
0,00
0,00

za każdą kartę

20,00

20,00

nie dotyczy

20,00

0,00

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej
nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS
Prestiż

Wydanie nowej karty w miejsce
uszkodzonej lub utraconej
Uwaga: opłaty za wydanie karty osobie wskazanej
nie pobiera się w przypadku posiadaczy Pakietu BS
Prestiż

Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej:
a) Pakiet BS Impuls
5,00
5,00
nie dotyczy
b) Pakiet BS Priorytet
0,00
0,00
nie dotyczy
jednorazowo
c) Pakiet BS e-Konto
0,00
0,00
nie dotyczy
d) Pakiet BS Konkret
0,00
0,00
nie dotyczy
9
10

11

12
13
14
15
16
17

opłata za przelew BlueCash wg stawki (bez żadnych dodatkowych opłat)
Jeżeli autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się za pomocą karty zdrapki również do rachunku bieżącego Klienta, Bank pobiera opłaty związane z
wydaniem karty zdrapki do autoryzacji transakcji zgodnie z Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Klienci Instytucjonalni Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią.
Jeżeli autoryzacja dyspozycji składanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu odbywa się za pomocą karty zdrapki również do rachunku bieżącego Klienta, Bank pobiera opłaty związane z
wydaniem karty zdrapki do autoryzacji transakcji zgodnie z Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Klienci Instytucjonalni Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią
karta z funkcją zbliżeniową
karta z funkcją zbliżeniową
karta z funkcją zbliżeniową
karta z funkcją zbliżeniową
karta z funkcją zbliżeniową dedykowana wyłącznie w ramach pakietu „Konto za złotówkę”
karta z funkcją zbliżeniową dedykowana wyłącznie do podstawowego rachunku płatniczego (PRP)
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e) Pakiet BS Prestiż (wycofany z oferty)
f) Pakiet 500 plus
g) Pakiet „Konto za złotówkę”
h) Podstawowy rachunek płatniczy
Zastrzeżenie karty
Obsługa karty 18
a) Pakiet BS Impuls

jednorazowo

b) Pakiet BS Priorytet
c) Pakiet BS

e-Konto19

d) Pakiet BS Konkret

miesięcznie

0,00
0,00
5,00
nie dotyczy
0,00

0,00
0,00
5,00
nie dotyczy
0,00

1,00

2,00

4,00

4,00

3,00

3,00

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3,00

0,00

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

0,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,50

1,50

1,50

1,50

0,00

f) Pakiet 500 plus

2,50

2,50

za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3,00

za każdą zmianę

nie dotyczy

3,00

3,00

3,00

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych
lub wypłat gotówki na wniosek klienta
Wypłata gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu
terminala POS)21
c) w bankomatach w kraju innych, niż
wskazane w pkt. a)

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0,00
0,00

nie dotyczy

3,00

h) Podstawowy rachunek płatniczy

nie dotyczy
nie dotyczy
5,00
nie dotyczy
0,00

0,00 zł przy
wykonaniu
operacji
bezgotówkowych
w miesiącu
kalendarzowym
na łączną kwotę
min. 300,00 zł, w
przeciwnym
wypadku 3,00 zł

e) Pakiet BS Prestiż20 (wycofany z oferty)
g) Pakiet "Konto za złotówkę"

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0,00

1,30

2% min. 5,00

1,30

3,00

pięć rozliczonych
wypłat w miesiącu
kalendarzowym
bez opłat, każda
kolejna 1,30 zł

3% min. 4,50

2% min. 4,50

3% min. 4,50

3% min. 4,50

0,00

3% min. 4,50

3% min. 10,00

3% min. 4,50

0,00

nie dotyczy

nalicza od
wypłacanej
kwoty

3% min. 4,50

3% min. 10,00

3% min. 4,50

0,00

0,00

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy numer
PIN

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back

za każdą
wypłatę,
pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

0,60

0,00

1,50

0,00

0,00

4,50
7,00

3,50
7,00

nie dotyczy
nie dotyczy

4,50
7,00

3,50
7,00

0,00
1,00

0,00
1,00

nie dotyczy
nie dotyczy

0,00
1,00

1,00
1,50

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

2,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nie dotyczy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

za każdą
przesyłkę

45,00

45,00

nie dotyczy

45,00

45,00

naliczana od
kwoty transakcji,
pobierana w
dniu rozliczenia
operacji

0%

3%

3%

3%

0,00

d) w kasach innych banków, niż wskazane w
pkt. b)
e) w bankomatach za granicą (poza
terytorium państw członkowskich EOG22)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)

naliczana od
wypłaconej
kwoty

Zmiana PIN w bankomatach
a) sieci SGB
za każdą zmianę
b) innych, niż wskazane w pkt.a)
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB
za każde
sprawdzenie
b) innych, niż wskazane w pkt.a)
Sporządzenie zestawienia transakcji
miesięcznie
płatniczych
Przesłanie ponownego zestawienia
za każde
transakcji płatniczych na życzenie Klienta
zestawienie
Transakcja bezgotówkowa
a) dokonywana na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
b) dokonywania poza terytorium państw
członkowskich EOG
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru
PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Opłata za przewalutowanie transakcji
kartowej dokonanej w walucie innej niż
PLN

18
19
20
21
22

za każdą
transakcję

opłata za użytkowanie karty w przypadku posiadania karty Visa HCE naliczana jest po zakończonym miesiącu w terminie 15-go dnia następnego miesiąca
opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli
opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Strona | 7

2. Karty płatnicze debetowe do rachunków walutowych EUR/USD/GBP
Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty
a) dla posiadacza rachunku
b) dla współposiadacza rachunku
c) osoby wskazanej
Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty posiadaczowi,
współposiadaczowi rachunku lub osobie wskazanej
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 23
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu
terminala POS)24
e) w bankomatach za granicą
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Wydanie nowego numeru PIN

stawka obowiązująca
Karty z funkcją zbliżeniową Mastercard do
rachunków walutowych w EUR/GBP/USD
stawki w walucie rachunku

Tryb pobierania
prowizji/opłaty

za każdą kartę

0,00
0,00
0,00
4 EUR, 6 USD, 4 GBP

jednorazowo

1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

jednorazowo
miesięcznie za każdą kartę

0,00
1 EUR, 1,5 USD, 1 GBP

za każdą kartę

bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP
3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

naliczana od wypłacanej
kwoty

3% min. odpowiednio 1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą wypłatę, pobierana
w dniu rozliczenia operacji

0.5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP

za każdy numer PIN

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

za każdą zmianę

1 EUR, 1 USD, 1 GBP

Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w pkt a

1.50 EUR, 2 USD, 1 GBP

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
a) sieci SGB

za każde sprawdzenie

0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP

b) innych, niż wskazane w pkt a
Zestawienie transakcji przesyłane do klienta
a) w formie papierowej za pośrednictwem poczty
b) w formie elektronicznej

1 EUR, 1 USD, 1 GBP
miesięcznie

0,50 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP
bez opłat

3. Karty przedpłacone
Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty płatniczej i numeru PIN (dotyczy wszystkich pakietów)
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty
Zmiana PIN w bankomatach:
a) sieci SGB
b) innych, niż wskazane w pkt.a)
Wypłata gotówki
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 25
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych
(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Wydanie nowego numeru PIN
Transakcja bezgotówkowa:
a) dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
b) dokonywania poza terytorium państw członkowskich EOG
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
23
24
25

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS
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Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Stawka obowiązująca

za wydaną kartę
jednorazowo

25,00
0,00
30,00

za każdą zmianę

4,50
7,00

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00
1,50
1,30
3% min. 4,50
3% min. 4,50

naliczana od
wypłaconej kwoty
nalicza od wypłacanej
kwoty
miesięcznie
za każdy numer PIN

za każdą transakcję

Mastercard

3% min. 4,50
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00

Zastrzeżenie karty
Obsługa karty debetowej

-

0,00
0,00

4. Karty kredytowe bez funkcji zbliżeniowej
Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Mastercard

Visa

Stawka obowiązująca

Stawka obowiązująca

55,00
55,00

55,00
55,00

55,00
55,00
25,00
0,00
0,00

55,00
55,00
25,00
0,00
0,00

3% min. 6,00

3% min. 6,00

3% min. 6,00
3% min. 6,00
3% min. 6,00
3% min. 7,00
4,50
10,00
0,00

3% min. 6,00
3% min. 6,00
3% min. 6,00
3% min. 7,00
4,50
10,00
0,00

naliczana zgodnie z
regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową

5% min. 50,00

5% min. 50,00

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na
życzenie Klienta

za każde zestawienie

zgodnie z rzeczywistymi
kosztami

zgodnie z rzeczywistymi
kosztami

Opłata za przewalutowanie transakcji kartowej dokonanej w
walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0%

3%

Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty:
a) głównej
b) dołączonej
Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku
użytkowania pierwszej karty)
a) głównej
b) dołączonej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
b) w kasach banków SGB(przy użyciu terminala POS)26
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego
Minimalna kwota do zapłaty

za każdą kartę
rocznie, z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)
za każdą kartę
za każdą kartę

za każdą wypłatę, naliczona
od kwoty wypłaconej,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji
za każdą zmianę
za każdy numer PIN
-

5. Karty kredytowe z funkcją zbliżeniową
Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Wyszczególnienie czynności
Wydanie karty (głównej lub dołączonej)

Opłata roczna za kartę

Wydanie nowej karty w miejsce utraconej
Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
Wznowienie karty
Zastrzeżenie karty
Wypłata gotówki:
a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych Banków
Spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)28
c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą
Zmiana PIN w bankomatach
Wydanie nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

100,00

rocznie, z dołu za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)

150,00

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

za każdą wypłatę, naliczona
od kwoty wypłaconej,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju

27
28

29

Opłata niepobierana w przypadku wykonania w ciągu roku
transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys. zł
25,00
25,00
0,00
0,00
3% min. 6,00
3% min. 6,00
3% min. 6,00
3% min. 6,00
3% min. 7,00
4,50
10,00
0,00

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową
za każde zestawienie

zgodnie z rzeczywistymi kosztami

za każdą kartę

równowartość 148 EUR29

pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS
stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwami Mastercard PayPass Gold
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS

określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności
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Stawka obowiązująca

za każdą kartę

Minimalna kwota do zapłaty

26

Mastercard Gold27

5% min. 50,00

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

równowartość 95 EUR30

za każdą kartę

6. Usługa identyfikacji biometrycznej
Wyszczególnienie czynności
Aktywowanie usługi identyfikacji biometrycznej
a) dla posiadacza rachunku
b) dla współposiadacza rachunku
c) dla osoby wskazanej
Użytkowanie usługi identyfikacji biometrycznej

Tryb pobierania prowizji /
opłaty

Stawka obowiązująca

za pobranie wzorca biometrycznego
za pobranie wzorca biometrycznego
za pobranie wzorca biometrycznego
miesięcznie

0,00
0,00
0,00
0,00

Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi 50.000,00 zł
Usługi identyfikacji biometrycznej dostępne są w całodobowych strefach samoobsługowych. Lista stref dostępna na www.bsnaklo.pl.

ODZIAŁ VII. POZOSTAŁE OPŁATY
1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe oraz inne usługi
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania
prowizji / opłaty

1. Wpłaty gotówkowe:
1) na rachunki bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią
2) na rachunki bankowe w innych bankach
3) z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (niezależnie
od kosztów pobieranych przez TFI)

Stawka obowiązująca
0,00
0,5% min. 5,00

za każdą wpłatę

0,00

4) wpłaty czynszów do wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli kamienic
posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią
2. Złożenie zapytania do Centralnej informacji o rachunkach w celu uzyskania
informacji zbiorczej
3. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o której mowa w pkt. 2.

1,50
za każde zapytanie

15,00

za każde udzielenie
informacji

6,20 zł
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru wg Cennika Usług Pocztowych Poczta
Polska S.A.)

2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
usługa dostępna w Centrali Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 10
Tryb pobierania
Wyszczególnienie czynności
prowizji / opłaty
Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe ,bony oszczędnościowe,
akcje, obligacje, itp. (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
Przechowywanie depozytu (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
Wynajem skrytek sejfowych:
1) dziennie:
a) mała skrytka (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
b) średnia skrytka (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
2) miesięcznie:
a) mała skrytka (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
b) średnia skrytka (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
3) rocznie:
a) mała skrytka (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
b) średnia skrytka (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
Opłata za portfel do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego,
za worek do pieniędzy, kopertę bezpieczną (opłata powiększona o 23% podatku VAT)
Opłata za wydanie nowego klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego
(opłata powiększona o 23% podatku VAT)
Wydanie zapasowego klucza do skrytki na korespondencję na wniosek Klienta
(opłata powiększona o 23% podatku VAT)

jednorazowo za każdy
depozyt
miesięcznie

Stawka obowiązująca
30,00 + VAT = 36,90
30,00 + VAT = 36,90

dziennie

2,00 + VAT = 2,46
2,50 + VAT = 3,08

miesięcznie

20,00 + VAT = 24,60
30,00 + VAT = 36,90

rocznie

200,00 + VAT = 246,00
250,00 + VAT = 307,50

jednorazowo

60,00 + VAT = 73,80

każdorazowa

20,00 + VAT = 24,60

każdorazowo

10,00 + VAT = 12,30

RODZIAŁ VIII. WALUTY WYMIENIALNE
Rachunki walutowe w EUR, USD, GBP
Wyszczególnienie czynności
Otwarcie rachunku
Prowadzenie rachunku:
Wprowadzenie zmian dot. prowadzonego rachunku (nazwa, adres)
Operacje gotówkowe (wpłaty, wypłaty)
UWAGA! Nie dotyczy operacji na rachunkach lokat terminowych
Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej powyżej równowartości 10.000 EUR
(opłata powiększona o 23% podatku VAT)
30

określona wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia płatności
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Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Stawka obowiązująca

-

0,00
0,00
0,00
0,00

każdorazowo

0,3% + VAT

Dyspozycja na wypadek śmierci
a) zmiana dyspozycji
b) odwołanie dyspozycji
Sporządzenie wyciągu bankowego za okres danego miesiąca
Przekazanie wyciągów bankowych w wersji elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking, w wersji

od dyspozycji
-

20,00
20,00
0,00

-

0,00

za każdy wyciąg
miesięcznie

5,00
10,00

elektronicznej na adres e-mail, w wersji papierowej w placówce

Dodatkowe wyciągi na życzenie Klienta w wersji papierowej odbierane w placówce
Telefoniczne udzielanie informacji na hasło o stanie rachunku

RODZIAŁ IX. KREDYTY I POŻYCZKI
Czynności i usługi bankowe dotyczące udzielania kredytów i pożyczek
1. Kredyty gotówkowe
Wyszczególnienie czynności

Tryb pobierania prowizji / opłaty

Stawka obowiązująca

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna
jednorazowo przy postawieniu kredytu do dyspozycji

3,00% min. 50,00

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna
jednorazowo przy postawieniu kredytu do dyspozycji

1,00% min. 50,00

a) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

od kwoty przyznanego kredytu, płatna jednorazowo,
pobierana w dniu postawienia kredytu do dyspozycji

2,00 % min. 50,00

b) dla posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)

od kwoty odnawianego kredytu; pobierana w dniu
odnowienia kredytu na kolejny 12-miesięczny okres

1,50% min. 50,00

Tryb pobierania prowizji / opłaty

Stawka obowiązująca

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna
jednorazowo w dniu złożenia wniosku

0,50% min. 200,00

UDZIELENIE KREDYTU
Kredyt gotówkowy
a) okres kredytowania do 12 miesięcy
b) okres kredytowania powyżej 12 miesięcy
c) z zabezpieczeniem w postaci blokady środków pieniężnych lub kaucji

6,00% min. 80,00

Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)

2.

Kredyty/Pożyczki hipoteczne
Wyszczególnienie czynności

UDZIELENIE KREDYTU
Prowizja wstępna – dotyczy kredytów i pożyczek powyżej kwoty
255.550,00 zł.
W razie odmowy udzielenia kredytu/pożyczki lub rezygnacji kredytobiorcy z
podpisania umowy kredytu , prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku
udzielenia kredytu/pożyczki zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej dotyczy nowych klientów

Prowizja przygotowawcza
a) kredyt mieszkaniowy
b) kredyt konsolidacyjny
c) pożyczka hipoteczna
d) kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie

3.

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna
jednorazowo przy postawieniu kredytu do dyspozycji

2,00%
4,00%
3,00%
3,00%

Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów
Wyszczególnienie czynności

Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta:
a) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255.550,00 , z wyłączeniem
kredytów zabezpieczonych hipotecznie
b) kredyty inne, niż wskazane w pkt. a):

Tryb pobierania prowizji / opłaty

Stawka obowiązująca
0,00

za każdy harmonogram

- harmonogram odebrany w placówce banku

0,00

- wysłanie harmonogramu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru

6,00

Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do
długu osoby trzeciej
Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty
Za wydanie promesy kredytowej
Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta
(opłata powiększona o 23% podatku VAT)
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naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo

2,0% min. 100,00

naliczana od kwoty pozostałej do spłaty na dzień
zawarcia umowy , płatna jednorazowo

2,0% min. 100,00

naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do
spłaty, płatna jednorazowo

0,5% min.150,00

za każdą promesę

100,00

za każdą opinię

50,00 + VAT = 61,50

ROZDZIAŁ X. PRODUKTY I USŁUGI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY BANKU BĘDĄCE W OBSŁUDZE
1. Pakiet BS Prestiż31
Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Wyszczególnienie czynności

Stawka
obowiązująca
BS
Prestiż

Prowadzenie rachunku:
miesięcznie
-

a) prowadzenie rachunku
Wpłaty /wypłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce Banku

30,00
0,00

Realizacja przelewów:
1) złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią
b) na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00
0,00

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu (WWW, Bankofon):
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią

za każdy przelew

b) na rachunki prowadzone w innych bankach
3) realizowanych w systemie SORBNET:

0,00
0,00

b) poniżej 1.000.000,00 zł

15,00
30,00

4) realizowanych w systemie BlueCash

5,00

a) powyżej 999.999,99 zł

Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie stałe):
1) złożone w placówce Banku:
0,00
0,00
0,00

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią
b) na rachunki w innych bankach
c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego

za każdą dyspozycje

d) odwołanie zlecenia stałego

0,00

2) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
0,00
0,00

a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią
b) na rachunki w innych bankach

0,00
0,00

c) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego
d) odwołanie zlecenia stałego

Polecenie zapłaty
a) złożenie zlecenia polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika

za każdą dyspozycje

c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania zgody) lub aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty
UWAGA: nie dotyczy klientów, których numer rachunku został zmieniony przez Bank

Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Wyciągi
1) wyciąg za okres danego miesiąca przekazywany w wersji papierowej i odbierany w placówce
2) wyciąg za okres danego miesiąca przekazywany w wersji elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking lub w

0,00
0,00
0,00

za każdą dyspozycję

5,00

-

0,00
0,00

wersji elektronicznej na adres e-mail

Dodatkowe wyciągi na życzenie Klienta w wersji papierowej odbierane w placówce

5,00

Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci

za każde odwołanie
albo zmianę

20,00

od każdego
spadkobiercy

15,00

za każdą dyspozycję

20,00

miesięcznie

0,00

Realizacja dyspozycji spadkobierców
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

W pakiecie BS Prestiż nie pobiera się opłaty za udostępnienie dostępu do rachunku poprzez Bankofon / SMS Banking.

2.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
Wyszczególnienie czynności

Prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (nie dotyczy
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej " JUNIOR")
Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe:
1) złożone w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią
b) na rachunki prowadzone w innych bankach
2) realizowane w systemie SORBNET:
a) powyżej 999.999,99
b) poniżej 1.000.000,00

31

produkt wycofany z oferty 21.03.2016 r.
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Stawka obowiązująca
za pomocą
w ramach Internet
karty lokalnej
Banking

Tryb pobierania
prowizji / opłaty

tradycyjnie
(w kasie banku)

miesięcznie

15,00

15,00

15,00

za każdy przelew

0,00
1,50

0,00
1,00

0,00
1,00

15,00
30,00

-

15,00
30,00

Wykonywanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash
Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie
wskazanym przez Klienta - zlecenia stałe
Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie
wskazanym przez Klienta - zlecenia stałe wewnątrz banku

5,00
za każdy przelew

2,00

-

1,00

-

0,00

-

0,00

za każdą
dyspozycję

2,00

-

0,00

za każde zlecenie

0,00

-

0,00

2,00

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00
0,5% nie mniej niż
5,00
1,50
lub zgodnie z
umową
0,00
0,00
0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

0,00
-

10,00

-

-

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00

2,00

0,00

-

0,00

Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego
Modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego dotyczącego przelewów
wewnątrz banku

za każde zlecenie

Odwołanie zlecenia stałego
Odwołanie zlecenia stałego dotyczącego przelewów wewnątrz banku
Wpłaty gotówkowe:
a) na rachunki w Banku Spółdzielczym

za każde zlecenie

b) na rachunki w innych bankach

za każdą wpłatę

Wpłaty czynszów do spółdzielni mieszkaniowych oraz prywatnych właścicieli
kamienic posiadających rachunki w Banku Spółdzielczym
Wypłaty gotówkowe
Prowadzenie rachunków lokat terminowych
Wpłaty i wypłaty z rachunków lokat terminowych
Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
oszczędnościowo-rozliczeniowym, rachunkiem oszczędnościowym i
rachunkiem lokat terminowych
Polecenia zapłaty:
a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez wierzyciela
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania) lub
aktualizacja upoważnienia polecenia zapłaty
Sporządzenie wyciągu bankowego za okres danego miesiąca i przekazanie w

za każdą
dyspozycję

za każdą
dyspozycję

wersji elektronicznej za pośrednictwem Internet Banking, w wersji elektronicznej
na adres e-mail, w wersji papierowej w placówce

Dodatkowe wyciągi na życzenie Klienta w wersji papierowej odbierane w
placówce
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub
notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualne i odwrotnie
Telefoniczne uzyskanie informacji "na hasło" o stanie rachunku

3.

5,00
za każde odwołanie
lub zmianę
od każdego
spadkobiercy
za każdą
dyspozycje
miesięcznie

Dyspozycje obciążeniowe

20,00

15,00

-

15,00

20,00

-

20,00

15,00

15,00

15,00

Stawka obowiązująca

-

0,00
jedna w miesiącu-0,00,
każda następna 20,00

za każdy przelew/wypłatę

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osoby małoletniej "JUNIOR"
Wyszczególnienie czynności

Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego osoby małoletniej
"JUNIOR"
Wpłaty i wypłaty na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy osoby małoletniej
"JUNIOR"
Opłata za przelew w ramach IB
Opłata za przelew złożony w kasie banku

Tryb pobierania prowizji
/ opłaty

Stawka obowiązująca

-

0,00

-

0,00

za każdy przelew

0,00
2,00

Tryb pobierania prowizji
/ opłaty

Stawka obowiązująca

od dyspozycji

20,00

Tryb pobierania prowizji
/ opłaty

Stawka obowiązująca

miesięcznie

5,00

Rachunki a'vista
Wyszczególnienie czynności

Przelew wewnętrzny z rachunku a'vista z wydaną książeczką czekową

6.

-

Tryb pobierania prowizji / opłaty

Prowadzenie rachunku

5.

20,00

Rachunek oszczędnościowy

Wyszczególnienie czynności

4.

5,00

Usługa Bankofon
Wyszczególnienie czynności

Opłata za korzystanie z Bankofonu - nie dotyczy zastrzeżeń kart lokalnych za pomocą
Bankofonu
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7.

Karta lokalna32
Tryb pobierania prowizji
/ opłaty

Wyszczególnienie czynności
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Zmiana PIN w bankomacie

Stawka obowiązująca

za każdy nr PIN wraz z
odblokowaniem karty

Za wydanie kolejnego numeru PIN i odblokowanie karty lokalnej

0,00
0,00
0,00
10,00

Limit dzienny wypłat w strefie samoobsługowej wynosi 50.000,00 zł
Bankomaty obsługujące Kartę Lokalną dostępne są w całodobowych strefach samoobsługowych. Lista stref dostępna na www.bsnaklo.pl.

8. Karty płatnicze debetowe do rachunków ROR33
stawka obowiązująca

Tryb pobierania prowizji /
opłaty

Wyszczególnienie czynności

Maestro

Użytkowanie karty
a) Pakiet BS Impuls

1,00

b) Pakiet BS Priorytet

4,00

c) Pakiet BS

e-Konto34

3,00
miesięcznie

d) Pakiet BS Konkret

3,00

e) Pakiet BS Prestiż

3,00

f) Pakiet 500 plus

2,50

g) Pakiet "Konto za złotówkę"

3,00

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków
spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)35
c) w bankomatach na terenie kraju innych, niż wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą
Wydanie nowego numeru PIN
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

za każdą zmianę

5,00

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00

naliczana od wypłaconej kwoty
za każdy numer PIN
za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,60

za każdą zmianę

4,50
7,00

Zmiana PIN w bankomatach
a) SGB
b) w bankomatach banków obcych
Zapytanie o saldo w bankomatach
a) banków SGB
b) w bankomatach banków obcych
Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta
Transakcje bezgotówkowe
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3
dni roboczych)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji kartowej dokonanej
w walucie innej niż PLN

1,50
1,30
3% min. 4,50
3% min. 4,50
10,00

miesięcznie
za każde zestawienie
za każdą transakcję

0,00
1,00
2,58
2,58
0,00

za każdą przesyłkę

45,00

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

0%

za każde sprawdzenie

9. Karty płatnicze debetowe bez funkcji zbliżeniowej do rachunków ROR36
Wyszczególnienie czynności
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
a) Pakiet BS Impuls
b) Pakiet BS Priorytet
c) Pakiet BS

e-Konto37

32

stawka obowiązująca

Tryb pobierania
prowizji / opłaty

Visa Electron "młodzieżowa"

jednorazowo

0,00

0,00

0,00

1,00

nie dotyczy

4,00

nie dotyczy

3,00

miesięcznie

produkt wycofany z oferty od dnia 01.02.2017 r.
produkt wycofany z oferty od dnia 01.03.2018 r.
opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli
35
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS
36
produkty wycofane z oferty od 01.06.2018r
37
opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli
33
34
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Visa Electron

d) Pakiet BS Konkret

nie dotyczy

3,00

e) Pakiet BS Prestiż38 (wycofany z oferty)

nie dotyczy

3,00

f) Pakiet 500 plus

nie dotyczy

2,50

g) Pakiet "Konto za złotówkę"

nie dotyczy

3,00

5,00

5,00

0,00

0,00

1,50

1,50

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub
wypłat gotówki na wniosek klienta
Opłata za wypłatę gotówki
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i
zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala
POS)39
c) w bankomatach na terenie kraju innych, niż
wskazane w pkt. a)
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. b)
e) w bankomatach za granicą
Wydanie nowego numeru PIN
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Zmiana PIN w bankomatach
a) SGB
b) w bankomatach banków obcych
Zapytanie o saldo w bankomatach
a) banków SGB
b) w bankomatach banków obcych
Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie Klienta
Transakcje bezgotówkowe
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
kartowej dokonanej w walucie innej niż PLN

38
39

za każdą zmianę

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

1,30

1,30

naliczana od
wypłaconej kwoty
za każdy numer PIN

3% min. 4,50
3% min. 4,50
10,00

3% min. 4,50
3% min. 4,50
10,00

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,60

0,60

za każdą zmianę

4,50
7,00

4,50
7,00

miesięcznie

0,00
1,00
2,58

0,00
1,00
2,58

za każde zestawienie

2,58

2,58

za każdą transakcję

0,00

0,00

za każdą przesyłkę

45,00

45,00

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3%

za każde sprawdzenie

opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania jednej wydanej karty do rachunku, za każdą następną wydaną kartę do rachunku opłata pobierana wg stawki w tabeli
pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę w POS
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3%

