Taryfa prowizji i opłat bankowych
obowiązuje od 13 kwietnia 2017
Rachunki i oszczędności
Wypłaty gotówkowe własne – klienci indywidualni

0%

Wypłaty gotówkowe własne – firmy i instytucje – rachunki założone przed 19.01.2017

0%

Wypłaty gotówkowe własne – firmy i instytucje – rachunki założone od 19.01.2017
Wypłaty gotówkowe własne – rachunki walutowe firm i instytucji

0,15% min. 4 zł
0,3% min. 4 zł

Wpłaty gotówkowe własne – klienci indywidualni:
•

powiaty nowosądecki, tarnowski, nowotarski, tatrzański

•

pozostałe powiaty

0%
0,5%

Wpłaty gotówkowe własne – firmy i instytucje – rachunki założone przed 19.01.2017

0%

Wpłaty gotówkowe własne – firmy i instytucje – rachunki założone od 19.01.2017

0,15% min. 4 zł

Wpłaty gotówkowe własne – rachunki walutowe firm i instytucji

0,25% min. 4 zł

Wpłaty osób trzecich na rachunek Klienta naszego Banku

0,6% minimum 1,50 zł

Wypłaty gotówkowe na rzecz osób trzecich z rachunku Klienta naszego Banku
Prowizja za zamianę gotówki przez osoby nieposiadające rachunku w Banku
Za otwarcie rachunku bankowego jednorazowa opłata

1

2

0,1% minimum 0,60 zł
0,5% minimum 2 zł
10 zł

Za otwarcie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego

300 zł

Za zmianę karty wzorów podpisów

10 zł

Za prowadzenie rachunku (bieżącego, pomocniczego) opłata miesięczna

12 zł

Za prowadzenie rachunku „ROR Internetowy” opłata miesięczna

5 zł

Wydanie książeczki a'vista

10 zł

Wydanie książeczki terminowej jedno lub pięciowkładowej

2,50 zł

Wydanie książeczki czekowej do rachunku bieżącego (10 blankietów – druk nowy)

8,50 zł

Wydanie książeczki czekowej do rachunku ROR (10 blankietów – druk nowy)

8 zł

Zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej terminowej

5 zł

Zgłoszenie utraty książeczki oszczędnościowej a'vista oraz czekowej

25 zł

Sporządzenie spisu obrotów za okres do 1 roku (nie dotyczy klientów indywidualnych)

20 zł

Sporządzenie odpisu od 1 dokumentu

2 zł

Sporządzenie dowodu księgowego w imieniu Klienta

2 zł

Wydanie nowej książeczki w miejsce utraconej, skradzionej

10 zł

Przepisanie książeczki w związku z cesją

10 zł

Zapis na wypadek śmierci

10 zł

Wprowadzenie polecenia zapłaty, zlecenia stałego w Banku (opłata jednorazowa)

5 zł

Realizacja zajęcia rachunku bankowego dla Klienta indywidualnego

10 zł

Realizacja zajęcia rachunku bankowego dla Klienta firmowego

30 zł

1
2

W przypadku banknotów więcej niż 10 sztuk oraz bilonu więcej niż 50 sztuk
nie dotyczy uczniów, studentów oraz rachunku „ROR Internetowy”
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Blokada środków na rachunku w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku

10 zł

Ustalenie adresu Klienta, ustalenie numeru książeczki

10 zł

Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

20 zł

Wydanie opinii bankowej dla Klienta indywidualnego

50 zł

Wydanie opinii bankowej dla Klienta firmowego

100 zł

Wydanie zaświadczenia dla Klienta indywidualnego

20 zł

Wydanie zaświadczenia dla Klienta firmowego

50 zł
Kredyty

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt firmowy na kwotę 50 000 zł lub wyższą

3

0,25% nie więcej niż 500 zł

Prowizja od kredytu z dopłatą ARiMR

1,0 %

Prowizja od „Wygodnego Kredytu Mieszkaniowego”

0%

Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla Klientów firmowych

do 2,0 %

Prowizja rocznicowa od kredytów w rachunku bieżącym (dotyczy umów powyżej roku)

0,5 %

Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu powyżej 50% limitu kredytu w rachunku
(nie dotyczy klientów indywidualnych i rolników)

0,5 %

Prowizja od uproszczonego kredytu „Szybka Inwestycja”

do 3,0 %

Prowizja od kredytu handlowego

2,0 %

Prowizja od „Kredytowej Linii Hipotecznej”

do 3,0 %

Prowizja od pozostałych kredytów i pożyczek dla Klientów firmowych

do 3,0 %

Prowizja od kredytu „Wiosennego” dla rolników

0%

Prowizja od kredytu operacyjnego „AGRO” dla rolników

1%

Prowizja od kredytu „niskoprocentowego”

2,0 %

Prowizja od „Kredytu Świąteczny”

7%

Prowizja od kredytu „4 na 4”

4,0 %

Prowizja od kredytu „Partner”

0,0 %

Prowizja od pożyczki Internetowej

0,0 %

Prowizja od pożyczki dla Klientów indywidualnych

3,0 %

Prowizja od wypłaconej transzy kredytu studenckiego

1,0 %

Prowizja od pozostałych kredytów dla Klientów indywidualnych

2,0%

Prowizja od prolongaty lub restrukturyzacji

1 % (nie mniej niż 20 zł)

Prowizja od udzielonej promesy w ramach programów pomocowych
Prowizja za aneks do umowy kredytu dla Klientów firmowych

0,5% od kwoty wniosku
do 0,2%, min. 300 zł

Prowizja od udzielanych gwarancji i poręczeń

2% kwoty gwarantowanej
za każdy rok, min 250 zł

Prowizja od udzielanych poręczeń wekslowych

3% kwoty poręczanej za
każdy rok, min. 500 zł

Koszt upomnienia

23,40 zł

Sporządzenie odpisu od 1 dokumentu

10 zł

Koszt zmiany wpisu hipotecznego, lub zmiany zastawu sądowego

20 zł

Zmiana zabezpieczenia kredytu na wniosek Klienta indywidualnego

40 zł

3

W przypadku przyznania kredytu pobrana prowizja za rozpatrzenie pomniejsza prowizję za udzielenie kredytu.
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Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości w celu wyceny

150 zł

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości w celu rozliczenia lub kontroli

100 zł

Opłata za wycenę nieruchomości przez rzeczoznawcę (Klient indywidualny)

300 zł

Opłata windykacyjna

4% od kwoty windykowanej

Wydanie opinii dla Klienta indywidualnego

40 zł

Wydanie opinii dla Klienta firmowego

100 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej dla klienta firmowego

150 zł

Wydanie zaświadczenia dla Klienta indywidualnego

20 zł

Wydanie zaświadczenia dla Klienta firmowego

100 zł

Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji na podstawie art. 92ba Prawa bankowego

25 zł

Bankowość elektroniczna
Jednorazowa prowizja za usługę homebanking

199 zł

Wizyta serwisowa związana z usługą homebanking (awaria, naprawy)

90 zł

Uruchomienie dostępu do bankowości internetowej

10 zł
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Uruchomienie dostępu do korporacyjnej bankowości internetowej
Miesięczna prowizja za korzystanie z korporacyjnej bankowości internetowej
Klucz szyfrujący dla Użytkownika korporacyjnej bankowości internetowej

350 zł
15 zł
120 zł

Opłata za korzystanie z usługi Telebank

bezpłatnie

Informacja SMS o operacjach na rachunku

20 gr/SMS

Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek Klienta
Sporządzenie odpisu od 1 dokumentu rozliczeniowego

20 zł
2 zł

Rozliczenia
Od każdego dokumentu przekazywanego w systemie ELIXIR prowizja wynosi:
od dokumentu gotówkowego
•

powiat nowosądecki i Ochotnica Dolna - do kwoty 360 zł

1,80 zł

•

powiat tarnowski - do kwoty 300 zł włącznie

2,00 zł

•

pozostałe powiaty - do kwoty 500 zł włącznie

2,50 zł

od dokumentu gotówkowego
0,5 %

•

powiat nowosądecki i Ochotnica Dolna - powyżej kwoty 360 zł

•

powiat tarnowski - powyżej kwoty 300 zł

1%

•

pozostałe powiaty - powyżej kwoty 500 zł

0,5 %

od dokumentu gotówkowego do ZUS do kwoty 1000 zł
•

powiaty nowosądecki

2,50 zł

•

powiat tarnowski

4,00 zł

•

pozostałe powiaty

3,50 zł

od dokumentu gotówkowego do ZUS powyżej 1000 zł

4

•

powiaty nowosądecki

•

powiat tarnowski

0,5 %
1%

nie dotyczy uczniów, studentów oraz rachunku „ROR Internetowy”
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•

0,5 %

pozostałe powiaty

od wpłaty czynszu mieszkaniowego na rachunek prowadzony w ŁBS do kwoty 1000 zł

0,70 zł

od wpłaty czynszu mieszkaniowego na rachunek prowadzony w ŁBS powyżej 1000 zł

0,6 %

od dokumentu bezgotówkowego

1,30 zł

od dokumentu bezgotówkowego ZUS

2,00 zł

Przelew w Homebankingu i Banku Internetowym

0,50 zł

Przelew wewnętrzny, ELIXIR, zlecenia stałe składane internetowo z rachunku „ROR Internetowy”

0 zł

Przelew ekspresowy w Banku Internetowym

5 zł

Przelew wewnętrzny w Banku na rachunek innego Klienta

0,60 zł

Realizacja polecenia zapłaty, zlecenia stałego na rachunek w innym Banku

1,30 zł

Inkaso czeku w obrocie krajowym

10 zł

Zwrot wpłaty gotówkowej ELIXIR

0,5% (nie mniej niż 5 zł)

Wysłanie do NBP uszkodzonego znaku pieniężnego niepodlegającego wymianie w Banku

20 zł

Przelewy SORBNET:
do kwoty 1 mln zł

35 zł

powyżej kwoty 1 mln zł

20 zł
Przelewy dewizowe

Przelew SEPA (wysyłane, otrzymywane)

6 zł

Przelew regulowany (wysyłane, otrzymywane)

15 zł

Polecenie wypłaty (otrzymywane)

15 zł

Polecenie wypłaty (wysyłane)

30 zł

Przelew międzyoddziałowy

12 zł

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry

50 zł

W trybie ekspresowym w EUR, USD i GBP
pilny

100 zł

zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu

75 zł
+ koszty banków trzecich

reklamacja przekazu

75 zł
+ koszty banków trzecich

wydanie potwierdzenia realizacji przekazu na życzenie Klienta

10 zł

Do przeliczenia równowartości EUR w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu
operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). Tabele kursowe dostępne są u Pracowników Banku na stanowiskach obsługi
Inkaso czeku w obrocie dewizowym
Przyjęcie czeku do inkasa

5 zł

Prowizja za realizację inkasa

0,25 % wartości
(min 35, max 300 zł)

zwrot nieopłaconego czeku (opłata pobierana od podawcy)

27 zł + koszty rzeczywiste
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