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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Pienińskim Banku Spółdzielczym pobierane są z tych rachunków
w dniu dokonania operacji bankowej lub w inny sposób określony w taryfie lub w zawartej pomiędzy stronami umowie.
2. Należne opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadaczy rachunków prowadzonych w
Pienińskim Banku Spółdzielczym, pobiera się z ich rachunku bankowego doraźnie lub okresowo.
3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Pieniński
Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności.
4. Pieniński Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo zmiany wymienionych stawek, modyfikacji treści punktów taryfy oraz dodawania nowych
punktów w taryfie. O zmianach w niniejszej taryfie Pieniński Bank Spółdzielczy zobowiązuje się informować Klientów na zasadach
określonych w umowie lub regulaminie.
5. Zmiany obowiązują strony od daty ich wprowadzenia.
6. Decyzje o nie pobieraniu prowizji i opłat lub obniżeniu ich wysokości i stawek może podjąć Zarząd Banku w każdym uzasadnionym
przypadku.
7. Nie pobiera się opłat i prowizji za czynności bankowe od:
• otwarcia i prowadzenia rachunków lokat terminowych,
• od wpłat na cele charytatywne.
8. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote
polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.
9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, prowizja w
złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.
10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych
z Bankiem.
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Rozdział 1. Obrót kasowy – Wpłaty gotówkowe
Rodzaj usługi (czynności)

L.p.
1.

Na rachunki prowadzone przez inne banki
• wpłata do 1 000 zł
• wpłata powyżej 1 000 zł

2.

Dodatkowa prowizja za wpłatę na rachunki prowadzone przez inne banki w trybie Express Elixir/Blue Cash

3.

Wypłaty gotówkowe
• za dokonanie wypłaty z konta - zlecenie do wypłaty1

1
2

Stawka obowiązująca

0,7% kwoty operacji nie mniej niż 5 zł
0,5% kwoty operacji
5 zł

0,5% kwoty operacji nie mniej niż 5 zł

4.

Zamiana banknotów na bilon, wymiana bilonu i wpłaty bilonu na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach2

0,5% kwoty operacji nie mniej niż 20 zł

5.

Za dokonanie wymiany zużytych lub uszkodzonych krajowych znaków pieniężnych

0,5% kwoty operacji nie mniej niż 5 zł

6.

Za sporządzenie kserokopii dokumentu kasowego na życzenie klienta

Prowizja pobierana jest w drodze pomniejszenia wypłaconej kwoty wystawiając na tę okoliczność notę memoriałową lub wypisując asygnatę wypłaty na całą kwotę należności a na należną prowizję dowód wpłaty.
Nie pobiera się prowizji za dokonanie wymiany poniżej 50 sztuk monet oraz od zamiany bilonu Spółdzielniom Uczniowskim.

1

5 zł plus VAT
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Rozdział 2. Rachunki bieżące, pomocnicze i dodatkowe
Stawka obowiązująca
Wyszczególnienie czynności

L.p.

Rachunki Pomocnicze

Rachunki dodatkowe

1.

Otwarcie rachunku

0 zł

0 zł

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

20 zł

20 zł

20 zł

3.

Transakcja na rachunki w Pienińskim Banku Spółdzielczym

0 zł

0 zł

0 zł

4.

Dostęp do bankowości internetowej i mobilnej

0 zł

0 zł

0 zł

5.

Dostęp do bankowości internetowej dla firm (IBF)

20 zł

0 zł

0 zł

6.

Transakcja na rachunki w innych bankach
1,5 zł

1,5 zł

1,5 zł

5 zł

5 zł

5 zł

1,5 zł

1,5 zł

1,5 zł

• przelew Express Elixir/BlueCash3

5 zł

5 zł

5 zł

• przelew SORBNET

50 zł

50 zł

50 zł

10 zł

10 zł

10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

0 zł

0 zł

0 zł

• przelew internetowy
• złożona w formie papierowej
• polecenie zapłaty

7.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

8.

Wpłata gotówki
• na rachunki prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym
• depozyty terminowe

9.

Wypłata gotówki

10.

Karta Debetowa (VISA, MasterCard, eNBio)
• wydanie nowej/wznowionej karty

3

Rachunki Bieżące

Maksymalna kwota pojedynczej dyspozycji 10 000 zł.

2

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku
Stawka obowiązująca

Wyszczególnienie czynności

L.p.

Rachunki Bieżące

Rachunki Pomocnicze

Rachunki dodatkowe

• wydanie duplikatu karty

10 zł

10 zł

10 zł

• powtórne generowanie PIN

5 zł

5 zł

5 zł

• transakcje gotówkowe:
o

w bankomatach należących do Spółdzielczej sieci Bankomatów (Bank BPS
S.A., SGB S.A., PlanetCash)

0 zł

0 zł

0 zł

o

w bankomatach obcych banków w kraju

5 zł

5 zł

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

5 zł

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO
oraz poza EOG

5 zł

5 zł

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę w kraju

5 zł

5 zł

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

5 zł

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej
innej niż EURO oraz poza EOG

5 zł

5 zł

5 zł

o

w placówkach Poczty Polskiej

5 zł

5 zł

5 zł

o

w usłudze cash back

0 zł

0 zł

0 zł

wg rzeczywistych kosztów
organizacji płatniczej

wg rzeczywistych kosztów
organizacji płatniczej

wg rzeczywistych kosztów
organizacji płatniczej

• transakcja bezgotówkowa (krajowe i zagraniczne)

0 zł

0 zł

0 zł

• użytkowanie karty miesięcznie

5 zł

5 zł

5 zł

• użytkowanie karty biometrycznej eNBio miesięcznie

0 zł

0 zł

0 zł

• sprawdzenie salda w bankomacie

1 zł

1 zł

1 zł

• opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą

• wysłanie karty wznowionej do Użytkownika przez Pieniński Bank Spółdzielczy
11.

wg kosztów przesyłki poleconej + 5zł wg kosztów przesyłki poleconej + 5zł

Dodatkowe usługi
• powiadomienie SMS
• odblokowanie/zmiana hasła do bankowości internetowej

3

wg kosztów przesyłki poleconej + 5zł

0,3 zł za każdy wysłany SMS

0,3 zł za każdy wysłany SMS

0,3 zł za każdy wysłany SMS

5 zł

5 zł

5 zł
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Stawka obowiązująca

Wyszczególnienie czynności

L.p.

12.

Rachunki Bieżące

Rachunki Pomocnicze

Rachunki dodatkowe

• PayByNet

0 zł

0 zł

0 zł

• Sm@rt wypłata w systemie Internet Bankingu /w kasie Oddziału Banku

0 zł

0 zł

0 zł

10 zł

10 zł

10 zł

5 zł

5 zł

5 zł

Złożenie/modyfikacja zlecenia stałego w Oddziale Banku
• realizacja zlecenia stałego

4

13.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie rachunku, numerze rachunku

50 zł plus VAT

50 zł plus VAT

50 zł plus VAT

14.

Sporządzenie na wniosek klienta odpisu obrotów z roku bieżącego na jednym
rachunku bankowym4
Za każdy miesiąc (za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki
podstawowej)

5 zł plus VAT

5 zł plus VAT

5 zł plus VAT

15.

Blokada środków na rachunku na wniosek Klienta

20 zł

20 zł

20 zł

16.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich
części z rachunku bankowego dłużnika od przekazanej kwoty

10 zł

10 zł

10 zł

17.

Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca)

0 zł

0 zł

0 zł

18.

Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

20 zł plus VAT

20 zł plus VAT

20 zł plus VAT

19.

Sporządzenie wyciągu bankowego po każdej operacji – miesięcznie

30 zł

30 zł

30 zł

20.

Sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta

20 zł plus VAT

20 zł plus VAT

20 zł plus VAT

21.

Przesłanie pocztą wyciągu bankowego

wg kosztów przesyłki

wg kosztów przesyłki

wg kosztów przesyłki

22.

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego na rzecz innego banku

200 zł plus VAT

200 zł plus VAT

200 zł plus VAT

23.

Zmiana karty wzorów podpisu

20 zł

20 zł

20 zł

24.

Wydanie blankietów czekowych

10 zł/szt

10 zł/szt

10 zł/szt

25.

Przesłanie listem poleconym blankietów czekowych

wg kosztów przesyłki + 5 zł

wg kosztów przesyłki + 5 zł

wg kosztów przesyłki + 5 zł

26.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych

50 zł

50 zł

50 zł

27.

Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych (od każdego czeku)

50 zł

50 zł

50 zł

Opłat nie pobiera się gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą mająca charakter alimentów.

4
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Stawka obowiązująca

Wyszczególnienie czynności

L.p.

28.

Wydanie opinii o funkcjonowaniu rachunku

29.

Pozostałe opłaty

5

Rachunki Bieżące

Rachunki Pomocnicze

Rachunki dodatkowe

100 zł plus VAT

100 zł plus VAT

100 zł plus VAT

wg informacji zawartej w tabeli „Dodatkowe usługi”

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 3. Rachunki powiernicze
Wyszczególnienie czynności

L.p

1.

Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku powierniczego dla
jednego przedsięwzięcia deweloperskiego

2.

Otwarcie rachunku powierniczego

3.

Prowadzenie rachunku (powierniczego, indywidualnego
rachunku Nabywcy / Powierzającego) – miesięcznie

4.

Dla klientów korzystających z kredytu deweloperskiego
w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Dla klientów nie korzystających z kredytu deweloperskiego
w Pienińskim Banku Spółdzielczym

Otwarty

Zamknięty

Otwarty

Zamknięty

0 zł

0 zł

900 zł

900 zł

od 100 zł do 3 000 zł od każdego od 500 zł do 2 000 zł od każdego od 200 zł do 6 000 zł od każdego
lokalu
lokalu
lokalu

od 1 000 zł do 4 000 zł od
każdego lokalu

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Wpłaty na indywidualne rachunki Nabywców / Powierzających

0,2% min. 20 zł

0,2% min. 20 zł

0,2% min. 20 zł

0,2% min. 20 zł

5.

Wypłaty z indywidualnych rachunków Nabywców /
Powierzających

0,1% min. 50 zł

0,1% min. 50 zł

0,1% min. 50 zł

0,1% min. 50 zł

6.

Inspekcja inwestycji
•

za wstępną weryfikację dokumentacji

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

•

za każdy etap

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 000 zł

1 zł za km

1 zł za km

1 zł za km

1 zł za km

7.

Dojazd do inwestycji

8.

Pozostałe opłaty

6

wg kosztów dla rachunków bieżący, pomocniczych i dodatkowych
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Rozdział 4. Rachunki osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przewozu łodziami flisackimi
Wyszczególnienie czynności

L.p.

Stawka obowiązująca

1.

Otwarcie rachunku

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

5 zł

3.

Transakcja na rachunki w Pienińskim Banku Spółdzielczym

0 zł

4.

Transakcja na rachunki w innych bankach
• przelew internetowy
• złożona w formie papierowej
• polecenie zapłaty

1,5 zł
5 zł
1,5 zł

• przelew Express Elixir/BlueCash5

5 zł

• przelew SORBNET

50 zł

5.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

6.

Wpłata gotówki
• na rachunki prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym
• depozyty terminowe

7.

Wypłata gotówki

8.

Karta Debetowa (VISA, MasterCard, eNBio)

10 zł

0,2% nie mniej niż 10zł
0 zł
0,2% nie mniej niż 10 zł

• wydanie nowej/wznowionej karty

0 zł

• wydanie duplikatu karty

10 zł

• powtórne generowanie PIN

5 zł

• transakcje gotówkowe:
o

5

w bankomatach należących do Spółdzielczej sieci Bankomatów (Bank BPS S.A., SGB S.A., PlanetCash)

Maksymalna kwota pojedynczej dyspozycji 10 000 zł.

7

0 zł
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Wyszczególnienie czynności

L.p.
w bankomatach obcych banków w kraju

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę w kraju

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

5 zł

o

w placówkach Poczty Polskiej

5 zł

o

w usłudze cash back

0 zł

0 zł

• użytkowanie karty miesięcznie

0 zł6

• użytkowanie karty biometrycznej eNBio miesięcznie

0 zł

• sprawdzenie salda w bankomacie

1 zł

• powiadomienie SMS

0 zł
0,3 zł za każdy wysłany SMS

• odblokowanie/zmiana hasła do bankowości internetowej

5 zł

• PayByNet

0 zł

• Sm@rt wypłata w systemie Internet Bankingu/ w kasie Oddziału Banku

0 zł

Złożenie/modyfikacja zlecenia stałego w Oddziale Banku

W przypadku gdy transakcje bezgotówkowe kartą nie przekraczają 1 000 zł miesięcznie opłata za obsługę karty wynosi 5 zł miesięcznie.

8

wg kosztów przesyłki poleconej + 5zł

Dodatkowe usługi
• dostęp do bankowości internetowej i mobilnej

6

wg rzeczywistych kosztów
organizacji płatniczej

• transakcja bezgotówkowe

• wysłanie karty wznowionej do Użytkownika przez Pieniński Bank Spółdzielczy

10.

Stawka obowiązująca

o

• opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą

9.

obowiązuje od 01.01.2022 roku

10 zł
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Wyszczególnienie czynności

L.p.

Stawka obowiązująca

• realizacja zlecenia stałego

5 zł

11.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie rachunku, numerze rachunku

50 zł plus VAT

12.

Sporządzenie na wniosek klienta odpisu obrotów z roku bieżącego na jednym rachunku bankowym
Za każdy miesiąc (za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej)

13.

Blokada środków na rachunku na wniosek Klienta

20 zł

14.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunku bankowego dłużnika od przekazanej
kwoty

10 zł

15.

Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca)

0 zł

16.

Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

17.

Sporządzenie wyciągu bankowego za każdy dzień księgowy – miesięcznie

18.

Sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta

19.

Przesłanie pocztą wyciągu bankowego

20.

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego na rzecz innego banku

21.

Zmiana karty wzorów podpisu

22.

Wydanie blankietów czekowych

23.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych

50 zł

24.

Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych (od każdego czeku)

50 zł

25.

Przesłanie listem poleconym blankietów czekowych

26.

Wydanie opinii o funkcjonowaniu rachunku

27.

Pozostałe opłaty

7

7

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Opłat nie pobiera się gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą mająca charakter alimentów.
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5 zł plus VAT

20 zł plus VAT
30 zł
20 zł plus VAT
wg kosztów przesyłki
200 zł plus VAT
20 zł
10 zł/szt

wg kosztów przesyłki + 5 zł
100 zł plus VAT
wg informacji zawartej w tabeli „Dodatkowe usługi”

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 5. Rachunki rolników indywidualnych
Wyszczególnienie czynności

L.p.

Stawka obowiązująca

1.

Otwarcie rachunku

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku (miesięcznie)

5 zł

3.

Transakcja na rachunki w Pienińskim Banku Spółdzielczym

0 zł

4.

Transakcja na rachunki w innych bankach
• przelew internetowy
• złożona w formie papierowej
• polecenie zapłaty

1,5 zł
5 zł
1,5 zł

• przelew Express Elixir/BlueCash8

5 zł

• przelew SORBNET

50 zł

5.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

6.

Wpłata gotówki
• na rachunki prowadzone w Pienińskim Banku Spółdzielczym
• depozyty terminowe

7.

Wypłata gotówki

8.

Karta Debetowa (VISA, MasterCard, eNBio)

10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł
0 zł
0,2% nie mniej niż 10 zł

• wydanie nowej/wznowionej karty

0 zł

• wydanie duplikatu karty

10 zł

• powtórne generowanie PIN

5 zł

• transakcje gotówkowe:
o

8

w bankomatach należących do Spółdzielczej sieci Bankomatów (Bank BPS S.A., SGB S.A., PlanetCash)

Maksymalna kwota pojedynczej dyspozycji 10 000 zł.

10

0 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego
Wyszczególnienie czynności

L.p.
w bankomatach obcych banków w kraju

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę w kraju

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

5 zł

o

w placówkach Poczty Polskiej

5 zł

o

w usłudze cash back

0 zł

0 zł

• użytkowanie karty miesięcznie

5 zł

• użytkowanie karty biometrycznej eNBio miesięcznie

0 zł

• sprawdzenie salda w bankomacie

1 zł
wg kosztów przesyłki poleconej + 5zł

Dodatkowe usługi
• dostęp do bankowości internetowej i mobilnej
• powiadomienie SMS

0 zł
0,3 zł za każdy wysłany SMS

• odblokowanie/zmiana hasła do bankowości internetowej

5 zł

• PayByNet

0 zł

• Sm@rt wypłata w systemie Internet Bankingu/ w kasie Oddziału Banku

0 zł

Złożenie/modyfikacja zlecenia stałego w Oddziale Banku
• realizacja zlecenia stałego

11

wg rzeczywistych kosztów
organizacji płatniczej

• transakcja bezgotówkowa

• wysłanie karty wznowionej do Użytkownika

10.

Stawka obowiązująca

o

• opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą

9.

obowiązuje od 01.01.2022 roku

10 zł
5 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego
Wyszczególnienie czynności

L.p.

9

obowiązuje od 01.01.2022 roku
Stawka obowiązująca

11.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie rachunku, numerze rachunku

50 zł plus VAT

12.

Sporządzenie na wniosek klienta odpisu obrotów z roku bieżącego na jednym rachunku bankowym
Za każdy miesiąc (za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej)

13.

Blokada środków na rachunku na wniosek Klienta

20 zł

14.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunku bankowego dłużnika od przekazanej
kwoty

10 zł

15.

Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca)

0 zł

16.

Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

17.

Sporządzenie wyciągu bankowego za każdy dzień księgowy – miesięcznie

18.

Sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta

19.

Przesłanie pocztą wyciągu bankowego

20.

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego na rzecz innego banku

21.

Zmiana karty wzorów podpisu

22.

Wydanie blankietów czekowych

23.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych

50 zł

24.

Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych (od każdego czeku)

50 zł

25.

Przesłanie listem poleconym blankietów czekowych

26.

Wydanie opinii o funkcjonowaniu rachunku

27.

Pozostałe opłaty

9

Opłat nie pobiera się gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą mająca charakter alimentów.
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5 zł plus VAT

5 zł plus VAT
30 zł
20 zł plus VAT
wg kosztów przesyłki
200 zł plus VAT
20 zł
10 zł/szt

wg kosztów przesyłki + 5 zł
100 zł plus VAT
wg informacji zawartej w tabeli „Dodatkowe usługi”

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 6. Rachunki dewizowe – działalność gospodarcza
Wyszczególnienie czynności

L.p.

Stawka obowiązująca
0 zł

1.

Otwarcie rachunku w: EUR, USD, GBP, NOK, SEK, DKK, CHF, AUD, CAD, CZK, HUF

2.

Prowadzenie rachunku w: EUR, USD, GBP, NOK, SEK, DKK, CHF, AUD, CAD, CZK, HUF (miesięcznie)

3.

Transakcja na rachunki w Pienińskim Banku Spółdzielczym

0 zł

4.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

10 zł

5.

Wpłata gotówki w: EUR, USD

0 zł

6.

Wypłata gotówki w: EUR, USD

0,2% min. 10 zł

7.

Karta debetowa w EUR

0 zł10

• wydanie nowej/wznowionej karty

0 zł

• wydanie duplikatu karty

20 zł

• powtórne generowanie PIN

10 zł

• wypłata gotówki w bankomatach należących do Spółdzielczej sieci Bankomatów (Bank BPS S.A., SGB S.A., PlanetCash) i innych
banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami

0 zł

• transakcja bezgotówkowa11

0 zł

• wypłata gotówki w bankomatach
o

w innych bankomatach w kraju

3% min. 10 zł

o

w bankomatach akceptujących kartę za granicą

3% min. 10 zł

o

w punktach akceptujących kartę w kraju

3% min. 10 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą

3% min. 10 zł

o

w placówkach Poczty Polskiej

3% min. 10 zł

• użytkowanie karty miesięcznie
10
11

5 zł

W przypadku wykonania przynajmniej jednej transakcji w miesiącu za pośrednictwem systemu AutoDealing – w przeciwnym wypadku 20 zł.
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych
niż waluta rachunku bankowego i PLN.

13

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego
Wyszczególnienie czynności

L.p.

Stawka obowiązująca

• wysłanie karty wznowionej do Użytkownika
8.

0 zł

Dodatkowe usługi
• dostęp do bankowości internetowej i mobilnej

0 zł

• powiadomienie SMS

0,3 zł za każdy wysłany SMS

• odblokowanie/zmiana hasła do bankowości internetowej
9.

5 zł

Złożenie/modyfikacja zlecenia stałego w Oddziale Banku

10 zł

• realizacja zlecenia stałego

12

obowiązuje od 01.01.2022 roku

5 zł

10.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie rachunku, numerze rachunku

50 zł plus VAT

11.

Sporządzenie na wniosek klienta odpisu obrotów z roku bieżącego na jednym rachunku bankowym
Za każdy miesiąc (za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej)

12.

Blokada środków na rachunku na wniosek Klienta

20 zł

13.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunku bankowego dłużnika od przekazanej
kwoty

10 zł

14.

Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca)

0 zł

15.

Sporządzenie wyciągu bankowego po każdej operacji – miesięcznie

30 zł

16.

Sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta

17.

Przesłanie pocztą wyciągu bankowego

18.

Pozostałe opłaty

12

Opłat nie pobiera się gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą mająca charakter alimentów.

14

5 zł plus VAT

20 zł plus VAT
wg kosztów wysyłki
wg informacji zawartej w tabeli „Dodatkowe usługi”

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 7. Przelewy w walucie obcej
Wyszczególnienie czynności

L.p.
1.

2.

3.

Stawka obowiązująca
realizacja w placówce

realizacja w Internet
Banking

• do banków krajowych

10 zł

10 zł

• do banków zagranicznych

5 zł

1,5 zł13

Polecenia przelewu SEPA

Polecenie przelewu TARGET SWIFT
• w ramach EOG w EUR

50 zł

• w ramach EOG w innej walucie niż EUR

50 zł

• poza EOG w EUR, USD i GBP

50 zł

Przelew w trybie niestandardowym
• w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”

4.

Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych/polecenie wypłaty)
• do banków krajowych
• do banków zagranicznych

5.

0,25%
min. 45 zł max. 180 zł
0,25%
min. 45 zł max. 180 zł

0,25%
min. 20 zł max. 120 zł
0,25%
min. 20 zł max. 120 zł

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego
• z banków krajowych

0 zł

• z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

0 zł

• z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż EUR

0 zł

• z banków zagranicznych spoza EOG

15 zł

6.

Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu

150 zł + koszty banków trzecich

7.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty
• przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej

13

150 zł

W przypadku Pakietu „Na Dobry Początek” – przez pierwsze sześć miesięcy - 0 zł, po sześciu miesiącach – 0 zł za pierwszych 30 przelewów miesięcznie, kolejne 1,5 zł.

15

110 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego
Wyszczególnienie czynności

L.p.

• przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej

obowiązuje od 01.01.2022 roku
Stawka obowiązująca
140 zł

8.

Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu

150 zł + koszty banków trzecich

9.

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

150 zł + koszty banków trzecich

16

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 8. Podpis elektroniczny
Rodzaj usługi (czynności)

L.p.
1.

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem)
• okres ważności 1 rok
• okres ważności 2 lata

2.

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika)

3.

• okres ważności 1 rok
• okres ważności 2 lata
Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym
(z czytnikiem)
• okres ważności 1 rok
• okres ważności 2 lata

4.

17

zgodnie z cennikiem KIR+50 zł plus VAT

zgodnie z cennikiem KIR+50 zł plus VAT

zgodnie z cennikiem KIR+50 zł plus VAT

Odnowienie certyfikatu
• kolejny rok
• kolejne 2 lata

6.

zgodnie z cennikiem KIR+50 zł plus VAT

Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika)
• okres ważności 1 rok
• okres ważności 2 lata

5.

Stawka obowiązująca

Certyfikat do Internet Bankingu wydawany na rok przez Pieniński Bank Spółdzielczy

zgodnie z cennikiem KIR+50 zł plus VAT
150 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 9. Pakiet „Na dobry początek” 14
Stawka obowiązująca
Rodzaj usługi (czynności)

L.p.

Do 6 miesięcy

Po 6 miesiącach

0 zł

-

• bieżącego

0 zł

0 zł15

• pomocniczego

0 zł

0 zł16

• dodatkowego

0 zł

0 zł17

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku – miesięcznie

3.

Dostęp do bankowości internetowej i mobilnej

0 zł

0 zł

4.

Dostęp do bankowości internetowej dla firm (IBF)

20 zł

20 zł

5.

Transakcja na rachunki w Pienińskim Banku Spółdzielczym

0 zł

0 zł

6.

Transakcja na rachunki w innych bankach
• przelew internetowy

0 zł

0 zł18

• złożona w formie papierowej

5 zł

5 zł

1,5 zł

1,5 zł

• przelew Express Elixir/BlueCash19

5 zł

5 zł

• przelew SORBNET

50 zł

50 zł

10 zł

10 zł

• polecenie zapłaty

7.

Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu

8.

Wpłata gotówki

0,1% nie mniej niż 10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

9.

Wypłata gotówki

0,1% nie mniej niż 10 zł

0,2% nie mniej niż 10 zł

14

Niezbędne utrzymanie rachunku przez okres 24 miesięcy w przeciwnym wypadku zostaną naliczone standardowe opłaty.
W przypadku gdy płatności kartą są niższe niż 1 000 zł miesięcznie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 20 zł miesięcznie.
W przypadku gdy płatności kartą są niższe niż 1 000 zł miesięcznie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 20 zł miesięcznie.
17
W przypadku gdy płatności kartą są niższe niż 1 000 zł miesięcznie opłata za prowadzenie rachunku wynosi 20 zł miesięcznie.
18
Za pierwszych 30 przelewów miesięcznie, kolejne zgodnie z opłatami dla rachunków bieżących, pomocniczych i dodatkowych.
19
Maksymalna kwota pojedynczej dyspozycji 10 000 zł.
15
16

18
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10.

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Karta Debetowe VISA/ MasterCard/eNBio
• wydanie nowej/wznowionej karty

0 zł

0 zł

• wydanie duplikatu karty

10 zł

10 zł

• powtórne generowanie PIN

5 zł

5 zł

• transakcje gotówkowe:
o

w bankomatach należących do Spółdzielczej sieci Bankomatów (Bank BPS S.A., SGB S.A., PlanetCash)

0 zł

x

o

w bankomatach obcych banków w kraju

5 zł

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

5 zł

o

w bankomatach za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

5 zł

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę w kraju

5 zł

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO

5 zł

5 zł

o

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz poza EOG

5 zł

5 zł

o

w placówkach Poczty Polskiej

5 zł

5 zł

o

w usłudze cash back

0 zł

0 zł

wg rzeczywistych kosztów
organizacji płatniczej

wg rzeczywistych kosztów
organizacji płatniczej

• transakcja bezgotówkowa

0 zł

0 zł

• użytkowanie karty miesięcznie

0 zł

5 zł

• sprawdzenie salda w bankomacie

1 zł

1 zł

wg kosztów przesyłki poleconej
+ 5 zł

wg kosztów przesyłki poleconej
+ 5 zł

0,3 zł
za każdy wysłany SMS

0,3 zł
za każdy wysłany SMS

• odblokowanie/zmiana hasła do bankowości internetowej

5 zł

5 zł

• PayByNet

0 zł

0 zł

• opłata za awaryjną wypłatę gotówki w przypadku utraty karty za granicą

• wysłanie karty wznowionej do Użytkownika
11.

Dodatkowe usługi
• powiadomienie SMS

19
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• Sm@rt wypłata w systemie Internet Banking/ w kasie Oddziału Banku
12.

Złożenie/modyfikacja zlecenia stałego w Oddziale Banku
• realizacja zlecenia stałego

13.

20

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie rachunku, numerze rachunku
bankowym:20

obowiązuje od 01.01.2022 roku
0 zł

0 zł

10 zł

10 zł

5 zł

5 zł

50 zł plus VAT

50 zł plus VAT

5 zł plus VAT

5 zł plus VAT

14.

Sporządzenie na wniosek klienta odpisu obrotów z roku bieżącego na jednym rachunku
Za każdy miesiąc (za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o połowę stawki podstawowej).

15.

Blokada środków na rachunku na wniosek Klienta

20 zł

20 zł

16.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu oraz ich części z rachunku bankowego dłużnika od
przekazanej kwoty.

10 zł

10 zł

17.

Sporządzenie wyciągu miesięcznego (1 wyciąg z każdego m-ca)

0 zł

0 zł

18.

Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego

20 zł plus VAT

20 zł plus VAT

19.

Sporządzenie wyciągu bankowego za każdy dzień księgowy - miesięcznie

30 zł

30 zł

20.

Sporządzenie dokumentu do wyciągu na życzenie klienta

20 zł plus VAT

20 zł plus VAT

21.

Przesłanie pocztą wyciągu bankowego

wg kosztów przesyłki

wg kosztów przesyłki

22.

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego na rzecz innego banku

200 zł plus VAT

200 zł plus VAT

23.

Zmiana karty wzorów podpisu

5 zł

5 zł

24.

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, stanie rachunku, numerze rachunku

50 zł plus VAT

50 zł plus VAT

25.

Wydanie opinii o funkcjonowaniu rachunku

100 zł plus VAT

100 zł plus VAT

26.

Wydanie blankietów czekowych

10 zł/szt

10 zł/szt

27.

Przesłanie na życzenie Klienta listem poleconym blankietów czekowych

koszt przesyłki poleconej + 5 zł
plus VAT

koszt przesyłki poleconej + 5 zł
plus VAT

28.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych

50 zł

50 zł

29.

Potwierdzenie czeków gotówkowych i rozrachunkowych
- od każdego czeku

50 zł

50 zł

30.

Pozostałe opłaty

Opłat nie pobiera się gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą mająca charakter alimentów.
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wg informacji zawartej w tabeli „Dodatkowe usługi”
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obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 10. Karty Kredytowe
Stawka obowiązująca
Rodzaj usługi (czynności)

L.p.

VISA BUSINESS

VISA BUSINESS GOLD

1.

Wydanie karty

0 zł

0 zł

2.

Wznowienie karty

0 zł

0 zł

3.

Opłata za obsługę karty - roczna
• pobierana w pierwszym roku użytkowania

75 zł

-

• pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania

75 zł

-

0 zł

-

• co najmniej 50 000 zł

-

0 zł

• mniej niż

-

250 zł

4.

Opłata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekracza 20 000zł w 12
miesięcznym okresie
Opłata za obsługę karty - opłata pobierana od 2 roku użytkowania jeżeli w roku
poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek
karty wynosi:

50 000 zł

5.

Wydanie karty dodatkowej

25 zł

25 zł

6.

Wydanie duplikatu karty

30 zł

30 zł

7.

Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących tą usługę

1 zł

1 zł

8.

Powtórne generowanie numeru PIN

5 zł

5 zł

9.

Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych

0 zł

0 zł

10.

Wypłata gotówki w bankomatach w kraju

3% min.5 zł

3 % min.5 zł

11.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty do płatności gotówkowej

3% min.10 zł

3 % min. 10 zł

12.

Opłata za przekroczenie limitu

50 zł

50 zł

13.

Rozpatrzenie reklamacji

0 zł

0 zł

14.

Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
jednostkę Banku

50 zł

50 zł
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15.

Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji

0 zł

0 zł

16.

Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty

0 zł

0 zł

17.

Opłata za nieterminową spłatę

20 zł

20 zł

18.

Sprawdzenie salda w bankomacie

1 zł

1 zł

19.

Przelew z karty kredytowej

3% min.5 zł

3% min.5 zł

20.

Opłata za ponowne generowanie wyciągu

10 zł plus VAT

10 zł plus VAT

21.

Opłata za obsługę nieterminowej spłaty

50 zł21

50 zł22

Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową.
Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową.
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Rozdział 11. Kredyty i pożyczki
Rodzaj usługi (czynności)

L.p.
1.

Złożenie wniosku przez Internet

0 zł

2.

Opłata za rozpatrzenie wniosków

200 zł

3.

•

do kwoty 300 000 zł

300 zł

•

powyżej kwoty 300 000 zł

500 zł

Jednorazowa prowizja za udzielnie kredytu
• kredyty dla działalności gospodarczej
• gwarancje

4.

Za gotowość finansową, tj. od niewykorzystanej kwoty kredytu23

5.

Wydane opinie lub zaświadczenia

6.

300 zł plus VAT
0,5% od badanej kwoty nie mniej niż 500 zł

Sporządzenie Aneksu do Umowy kredytowej w związku z:
min. 1% od kwoty podwyższonej nie mniej niż 500 zł

• skróceniem okresu kredytowania

2 000 zł

• prolongatą terminu spłaty kredytu/pożyczki

1 000 zł

• dokonaniem innych czynności wymagających sporządzenia aneksu do umowy kredytowej
Opłata za wydanie promesy kredytowej

Wprowadzono uchwałą Zarządu nr. 9/09/2020 z dnia 08.09.2020 r. obowiązuje od 08.09.2020 r.
Prowizja naliczana jest codziennie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu oraz płatna z dołu w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.

23

1% w skali roku24

• zaświadczenie o spłacie zadłużenia

• zmianą prawnych form zabezpieczeń udzielonego kredytu

24

od 1% do 4% od kwoty gwarancji, nie mniej niż 200 zł

200 zł plus VAT

• podwyższeniem kwoty kredytu/pożyczki

7.

min 0,5%

• opinia bankowa na wniosek Klienta

• dokonanie oceny zdolności kredytowej i wydanie zaświadczenia

23

Stawka obowiązująca

od 1% do 2% kwoty kredytu min. 500 zł
500 zł
min. 5 000 zł
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Sporządzenie wniosku o:
• częściowe zwolnienie hipoteki

200 zł

• wykreślenie hipoteki

200 zł

• wykreślenie z hipoteki kredytów spłaconych w latach „dawnych”

200 zł

• zwolnienie z zastawu rejestrowego i zwykłego

200 zł

9.

Wydanie zezwolenie na zwolnienie prawnych zabezpieczeń kredytu (komplet wymaganych dokumentów)

200 zł

10.

Za wysłanie upomnienia25

15 zł

11.

Za telefoniczne wezwanie do zapłaty

20 zł

12.

Dokonanie blokady środków z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny Bank

300 zł

13.

Sporządzenie dodatkowego harmonogramu spłat

100 zł plus VAT

14.

Sporządzenie odpisu umowy kredytowej

200 zł plus VAT

15.

Wydanie zgody na zwolnienie częściowe lub całkowite praw z polisy ubezpieczeniowej

16.

Wydanie informacji o aktualnym stanie zadłużenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na zwolnienie hipoteki w przypadku całkowitej
spłaty kredytu

17.

Opłata za restrukturyzację zadłużenia skutkującą zmianą umowy kredytu

18.

Opłata za sporządzenie umowy ugody

19.

Za przedterminową spłatę kredytu (powyżej 2 rat)

20.

Uruchomienie kredytu z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym

21.

Za sporządzenie wyciągu z rachunku kredytowego

50 zł plus VAT

22.

Za sporządzenie historii kredytu (kapitału lub odsetek)

50 zł plus VAT

23.

Sporządzenie kopii dokumentów Klienta do wniosku kredytowego

50 zł plus VAT

24.

Za czynności kancelaryjne dotyczące obsługi kredytowej np. wystawienie pism, oświadczeń, zaświadczeń nie wymienionych w nin. Taryfie

200 zł plus VAT

25.

Dokonanie przez pracownika Banku kontroli inwestycji kredytowanej przez Bank

Kwota zaokrąglana do pełnych złotych.

24

200 zł
500 zł plus VAT
2% kwoty kapitału objętej restrukturyzacją min. 200 zł
1% kwoty kredytu min. 500 zł
2% kwoty spłacanej
100 zł

200 zł
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Wystąpienie przez Bank z wnioskiem:
• o wpis hipoteki/roszczenia w księdze wieczystej (jednorazowo)

200 zł

• o wpis zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów (jednorazowo)

200 zł

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT dla klientów instytucjonalnych Pienińskiego Banku Spółdzielczego

obowiązuje od 01.01.2022 roku

Rozdział 12. Usługa BLIK
Rodzaj usługi (czynności)

L.p.
1.

Opłata za Usługę BLIK

2.

Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:
• bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK

Stawka obowiązująca
0 zł

0 zł

• wypłata gotówki w bankomatach:

26

o w bankomatach należących do Spółdzielczej sieci Bankomatów (Bank BPS S.A., SGB S.A., PlanetCash)

0 zł

o w innych bankomatach w kraju

5 zł
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Rozdział 13. Dodatkowe usługi
Rodzaj usługi (czynności)

L.p.
1.

Za przechowywanie depozytów (klucze, dokumenty, pieczęcie itp.) – opłata kwartalna

2.

Za pobranie odpisu:

Stawka obowiązująca
50 zł plus VAT
50 zł

• KRS

20 zł

• REGON

20 zł

• Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

20 zł

3.

Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia:
- rachunku, czeku, oraz dowodu osobistego

4.

Przekazanie środków za pośrednictwem witryny „Ognivo”

100 zł

5.

Cesja środków z lokaty terminowej

50 zł

6.

Usługi ksero

7.

Obsługa zajęcia komorniczego na rachunku klienta

5 zł

8.

Zachowanie NRB przy otwarciu innego rachunku dostępnego w ofercie banku

50 zł

50 zł plus VAT

0,50 zł plus VAT za stronę

Uwaga:
1. Wysokość prowizji i opłat ustalana w Taryfie może być negocjowana z Zarządem.
2. Czynniki wpływające na wysokość prowizji bankowej to: okres posiadania rachunku, wielokrotność korzystania z usług, wysokość kredytu, forma zabezpieczenia,
obroty na rachunku, typ klienta, stopień ryzyka.
3. Za czynności i usługi nie przewidziane w „Taryfie” Bank może pobrać opłatę, której wysokość ustali Zarząd Banku.
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