TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ORAZ INNE CZYNNOŚCI W
OBROCIE KRAJOWYM ORAZ W OBROCIE WARTOŚCIAMI
DEWIZOWYMI POBIERANE OD OSÓB FIZYCZNYCH, ROLNIKÓW
INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W VISTULA
BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Wyszogród

Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie krajowym oraz w obrocie wartościami dewizowymi
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają:
1) rezydent:
a) osoba prywatna mająca miejsce zamieszkania w kraju oraz osoba prawna mająca siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania i
nabywania praw we własnym imieniu, rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów,
b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub
konsularnych.
2) nierezydent:
a) osobę prywatną mającą miejsca zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność
zaciągania zobowiązań i nabywaniu praw we własnym imieniu, nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone
przez rezydentów,
b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i
przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych,
3) nierezydent z krajów trzecich- osobę prywatną , osobę prawną oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające
zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich, nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez
rezydentów lub nierezydentów z innych krajów,
4) kraje trzecie – inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, nie będące państwami członkowskimi Unii Europejskiej, kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
5) kraj – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
6) waluty obce – znaki pieniężne( banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie, na równi z walutami obcymi
traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (SDR)
7) waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej” Monitor Polski”
8) dewizy – papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego , wystawione w walutach obcych
9) polecenie wypłaty za granicą – jest to bezwarunkowa instrukcja wysłana do innego banku polecająca uznanie określoną kwotą wskazanego rachunku lub wypłatę tej kwoty wskazanej
osobie,
10) polecenie wypłaty otrzymane z zagranicy – jest to bezwarunkowa instrukcja otrzymana od innego banku polegająca na uznaniu wskazanego rachunku określoną kwotą lub wypłatę tej
kwoty określonej osobie, polecenia wypłaty z zagranicy realizowane są w dniu otrzymania, nie wcześniej jednak niż w dniu daty waluty
11) Bank lub Vistula Bank Spółdzielczy – Vistula Bank Spółdzielczy, Oddziały, Filie, Punkty Obsługi Klienta
12) Taryfa – Taryfę prowizji i opłat za czynności bankowe i usługi bankowe w obrocie krajowym oraz w obrocie dewizowym pobierane od osób fizycznych, rolników indywidualnych i
podmiotów instytucjonalnych
13) Klient instytucjonalny – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w tym rolniczą, osoba
fizyczna osiągająca dochody z najmu lub dzierżawy, osoby tworzące komitet czynów społecznych oraz osoby tworzące Radę Rodziców lub Komitet Rodzicielski szkoły, bądź innej placówki
oświatowej, wspólnoty mieszkaniowe
14) Klient własny – rozumie się klienta posiadającego w Vistula Bank Spółdzielczy rachunek złotowy lub walutowy( dotyczy wszystkich grup klientów)
Rozdział II
Zasady ogólne
1) Zasady pobierania i ustalania prowizji i opłat w obrocie krajowym
1) Prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobiera Placówka Banku wykonująca bezpośrednią obsługę klienta.
2) Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Vistula Bank Spółdzielczy pobierane są z tych rachunków lub innych rachunków wskazanych przez posiadacza w
dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie.
3) Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym, ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Vistula Bank Spółdzielczy mogą być pobierane okresowo, nie
rzadziej jednak niż raz w miesiącu. W przypadku braku wolnych środków prowizje i opłaty pobierane są z pierwszego wpływu środków na rachunek.
4) Za pozostałe usługi i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Vistula Bank Spółdzielczy w dniu dokonania operacji bankowych.
5) Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Vistula Bank Spółdzielczy nie ponosi odpowiedzialności( z
wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego)
6) Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, ze zawarte umowy stanowią inaczej
7) Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych rozliczeń bezgotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód do
realizacji od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu wpłaty.
8) Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących do dwóch miejsc po przecinku
9) Nie pobiera się prowizji i opłat dotyczących( z wyłączeniem operacji dewizowych oraz operacji w systemie Sorbnet):
a) otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne oraz od operacji na tych rachunkach (Stowarzyszenia, Fundacje, Parafie, Ochotnicze
Straże Pożarne - posiadających rachunki bankowe w Vistula Bank Spółdzielczy.)
b) wpłat na rachunki prowadzone przez inne banki na rzecz instytucji użyteczności publicznej i cele charytatywne
c) pracowników Vistula Bank Spółdzielczy i jego emerytów i rencistów.
10) Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art.105 ust 1 pkt 2 Prawa bankowego i innych
przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz na zasadzie wzajemności – innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów(art.105 ust 1 pkt
1 Prawa bankowego)
11) W przypadku, gdy umowy wprowadzające preferencyjne linie kredytowe zawarte przez BPS z ARiMR lub z innymi podmiotami określają inne stawki prowizji i opłat niż określone w Taryfie,
bądź przewidują nie pobieranie niektórych prowizji i opłat, stosuje się ustalenia wynikające z tych umów.
12) Zarząd Banku może obniżyć stawki lub zrezygnować z pobierania opłat i prowizji
13) Zobowiązuje się Dyrektorów Oddziałów i Kierowników:
a) od określania w zawieranych z klientami umowach, terminu obowiązywania obniżonych stawek prowizji i opłat, z wyjątkiem umów zawieranych z jednostkami samorządu
terytorialnego, w których dopuszcza się zastosowanie prowizji i opłat odbiegających od ustalonych w Taryfie– przez okres wynikający z obowiązywania podpisanej umowy,
b) analizowania i okresowo przedstawiania Zarządowi propozycji weryfikowania stosowanych stawek prowizji i opłat,
c) udostępniania klientom w lokalu banku stawek prowizji i opłat oraz dołączania odpowiednich tabel do zawieranych umów.
14) Vistula Bank Spółdzielczy zastrzega sobie prawo dokonania zmiany prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków:
a) zmiany ceny energii taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje z usług, których korzysta
b) Vistula Bank Spółdzielczy przy wykonaniu danej czynności
c) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS,
d) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności.
Rozdział III
1. Zasady pobierania prowizji i opłat w obrocie wartościami dewizowymi
1) Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w Taryfie pobiera się w przypadku wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia wg. odrębnych
taryf lub wg. faktycznie poniesionych kosztów oraz równowartość kosztów przesyłek kurierskich.
2) Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych- zwanej dalej Tabelą.
3) Vistula Bank Spółdzielczy może pobrać od rezydentów prowizje i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji im opłat stawki w złotych, jeżeliVistula Bank
Spółdzielczy nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunku, dokonywania wypłat waluty wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i
odwrotnie
a) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata posiada w Vistula Bank Spółdzielczy tylko rachunek walutowy
b) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym
c) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Vistula Bank Spółdzielczy prowizji i opłat z rachunku walutowego
4) Vistula Bank Spółdzielczy nie prowadzi skupu i sprzedaży, przyjmowania wpłat na rachunku, dokonywania wypłat waluty
wymienialnej w bilonie oraz zamiany walut wymienialnych w bilonie na banknoty i odwrotnie
5) Wpłaty i wypłaty realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote, wg. obowiązującej Tabeli Kursów Walutowych bez pobierania prowizji
za przewalutowanie zgodnie z zasadą:W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy konsekwencja opóźnień i zmiany kursu walut obciążają klienta
a) w przypadku wpłaty bilonu przelicza się po cenie sprzedaży
b) w przypadku wypłaty bilonu przelicza się po cenie kupna
6) W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy konsekwencja opóźnień i zmiany kursu walut obciążają klienta
7) Vistula Bank Spółdzielczy nie skupuje i nie wymienia zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych w walutach wymienialnych

DZIAŁ I. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD
KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE prowadzone na rzecz

LP.

Rodzaj czynności/usługi

Przedsiębiorstw w PLN

1. Otwarcie rachunku ( bieżącego i pomocniczego)

20,00 zł

Jednostek
niekomercyjnych w PLN
Bez opłat

Przedsiębiorstw i jednostek
niekomercyjnych w
walucie obcej

Osób prowadzących
działalność rolniczą
VAT-Konto w PLN

Osób prowadzących
działalność rolniczą
w walucie obcej

Bez opłat

10 ,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

10 zł
*bez opłat pod warunkiem
wykonania
5- ciu transakcji
bezgotówkowych kartą
płatniczą oraz jednego przelewu
wyjściowego

Bez opłat

Bez opłat

0,35% nie mniej niż
rzeczywiście poniesione
koszty + 0,1% marży
Banku

2. Prowadzenie rachunku ( bieżącego i pomocniczego) – prowizja pobierana miesięcznie:

a) przy obrotach miesięcznych Strony Ma do kwoty
99.999,99 zł

30,00 zł

b) przy obrotach miesięcznych Strony Ma od kwoty
100.000,00 zł

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w
Vistula BS

Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w
Vistula BS
(wypłata dokonywana jest na podstawie dyspozycji
4. ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym a
po wyżej kwoty 10.000,00 zł na podstawie czeku
gotówkowego - z wyłączeniem działalności
rolniczej).
Przelew złożony w Banku na rachunek
a) prowadzony przez Vistula Bank Spółdzielczy
5.

b) prowadzony przez inny Bank krajowy
realizowane we wszystkich Placówkach Banku
c) prowadzony przez inny Bank krajowy w systemie
SORBNET
d) prowadzony przez inny Bank krajowy – przelew
natychmiastowy BlueCash do kwoty 15.000,0 zł*
e) przelew natychmiastowy Express Elixir: do
kwoty 15.000,00złdo kwoty 50.000,00zł

2,50 zł

35,00 zł

2,50 zł

Bez opłat

10 zł
*bez opłat pod warunkiem
wykonania
5- ciu transakcji
bezgotówkowych kartą
płatniczą oraz jednego przelewu
wyjściowego

0,20% min. 5,00 zł

Bez opłat

0,35% nie mniej niż rzeczywiście
poniesione koszty + 0,1% marży
Banku

Bez opłat

0,35% min. 5,00 zł

0,35%

0,35% nie mniej niż rzeczywiście
poniesione koszty + 0,1% marży
Banku

2,50 zł

1 zł

Bez opłat

5,00 zł

3 zł

35,00 zł

35 zł

Nie dotyczy

35,00 zł

5,00 zł

5 zł

Nie dotyczy

5,00 zł

Nie dotyczy

a)
b)

Do kwoty 10 000,00 zł5,00 zł
powyżej 10 000,00 zł - 0
,10%

1,00 zł

0,35% nie mniej niż
rzeczywiście poniesione
koszty + 0,1% marży
Banku

Bez opłat

4 ,00 zł
Nie dotyczy

Nie dotyczy

7 ,00 zł 0 ,1% od
kwoty

6.

Przelew zewnętrzny na rachunek

Bez opłat

Bez opłat

Dział V, Rozdział 2

Bez opłat

Dział V, Rozdział 2

7.

Przyjęcie zlecenia stałego

10,00 zł

Bez opłat

Nie dotyczy

Bez opłat

Nie dotyczy

a) prowadzony przez Vistula BS

1,00 zł

1 zł

Nie dotyczy

1 ,00 zł

b) prowadzony przez inny Bank krajowy

5,00 zł

3 zł

Nie dotyczy

3 ,00 zł

2,00 zł

Bez opłat

Nie dotyczy

2,00 zł

Nie dotyczy

2,00 zł

Bez opłat

Nie dotyczy

1,50 zł

Nie dotyczy

7,00 zł 0,1% od kwoty

Nie dotyczy

7,00 zł 0,1% od kwoty

Przelew realizowany w ramach zlecenia stałego na rachunek:
8.

Przyjęcie polecenia zapłaty (opłata pobierana od
każdego polecenia zapłaty)
Realizacja polecenia zapłaty (opłata pobierana od
10.
każdej operacji)
Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika (opłata
11.
pobierana od każdego odwołanego polecenia zapłaty)
Udzielenie telefonicznej (na hasło) informacji o
12.
wysokości salda na rachunku
Wyciąg z rachunków bankowych:
9.

13.

14.

5,00 zł

Bez opłat

Nie dotyczy

5,00 zł

Nie dotyczy

10,00 zł / mc

10,00 zł / mc

10,00 zł / mc

10,00 zł / mc

10 ,00 zł / mc

10,00 zł

Bez opłat

W ramach prowadzenia rachunku w
PLN

Bez opłat

W ramach prowadzenia
rachunku w PLN

10,00 zł

5 zł

W ramach prowadzenia rachunku w
PLN

10,00 zł

W ramach prowadzenia
rachunku w PLN

15,00 zł

7 zł

W ramach prowadzenia rachunku w
PLN

12,00 zł

W ramach prowadzenia
rachunku w PLN

W ramach prowadzenia rachunku w
PLN

15,00 zł

W ramach prowadzenia
rachunku w PLN

a) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę
upoważnioną w Vistula BS (zestawienie za 1 mc, raz w
miesiącu)
b) wysyłany przez Vistula BS drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju - raz w miesiącu
c) wysyłany przez Vistula BS drogą pocztową (listem
zwykłym) na terenie kraju - częściej niż raz w
miesiącu - za każdą przesyłkę
d) sporządzony na wniosek posiadacza rachunku
dodatkowego zestawienia miesięcznych operacji na
rachunku
e) wysyłany przez Vistula BS za pomocą e-mail

10,00 zł

10,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat zł

Bez opłat

Przyjęcie czeku gotówkowego do inkasa

10,00 zł

10,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

15,00 zł

10,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1,00 zł

1,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

16.

Potwierdzenie czeku gotówkowego – od każdego
czeku
Wydanie blankietów czeków – za jeden blankiet

17.

Przyjęcie i wykonanie zastrzeżenia czeków

20,00 zł

20 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

18.

Sporządzenie pełnomocnictwa do rachunku

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10 ,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

30 ,00 zł

15.

19.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz
upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w
rachunku, do dłużnika lub jego poręczycieli, po
upływie spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna
przez dłużnika za każdy wysłany monit)
Za dokonywanie przelewu środków na własny
rachunek osobisty (typu ROR)

0,5%

0,2% min. 10,00 zł

0,5%

21.

Likwidacja rachunku

50,00 zł

10,00 zł

50,00 zł

25,00 zł

25 ,00 zł

22.

Likwidacja rachunku w ciągu 90 dni od dnia otwarcia

100,00 zł

40,00 zł

100,00 zł

50,00 zł

50 ,00 zł

23.

Zmiana karty wzorów podpisów

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20 ,00 zł

24.

Opłata za zmianę rodzaju rachunku z tym samym
NRB

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15,00 zł

15 ,00 zł

20.

0,2 % min.10 zł

0,2 % min.10 zł

Wpłaty na rachunek płatności masowej prowadzony przez bank:
25.

26.

a) Przelew zewnętrzny na rachunek

0,20 zł

Bez opłat

Nie dotyczy

0,20 zł

Nie dotyczy

b) Wpłata gotówkowa na rachunek

1,30 zł

Bez opłat

Nie dotyczy

1,30 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

50,00 zł

Nie dotyczy

20 ,00 zł

Wydanie zaświadczenia uprawniającego do
wywozu wartości dewizowych za granicę

ROZDZIAŁ 1A. RACHUNEK VAT
Rachunek techniczny (wprowadzony w związku z wdrożeniem Mechanizmu Podzielonej Płatności) służący do dokonywania płatności za faktury z zastosowaniem MPP i zapłaty podatku VAT do Urzędu
Skarbowego.
1.
Środki zgromadzone na rachunku są własnością Klienta ale dysponowanie nimi jest ograniczone.
2.
Z rachunku VAT nie można wypłacić środków bez zgody Urzędu Skarbowego.
3.
Do rachunku VAT nie są wydawane żadne instrumenty płatnicze. Środki zgromadzone na rachunku VAT nie są oprocentowane.
Rodzaj czynności/usługi
1. Otwarcie oraz prowadzenie rachunku VAT - bez opłat.
2. Zaświadczenia dot. wysokości zgromadzonych środków na rachunku VAT lub innych informacji związanych z rachunkiem VAT - bez opłat.

ROZDZIAŁ 2. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
Wymienione opłaty są opłatami podstawowymi chyba że indywidualne warunki dla danego produktu stanowią inaczej.
ROZDZIAŁ 2.1 Funkcjonalność podstawowa usługi Internet Banking
LP.

Rodzaj czynności/usługi

1.

Udostępnienie usługi Internet Banking (nie dotyczy klientów, którym usługę zarchiwizowano).

RACHUNKI Bieżące

2.

Rezygnacja z usługi Internet Banking

10 ,00 zł

3.

Opłata za autoryzacje dyspozycji za pomocą Aplikacji Mobilnej

Bez opłat

4.

Opłata za autoryzacje dyspozycji za pomocą SMS

Bez opłat

5.

Zablokowanie dostępu do usługi Internet Banking na wniosek posiadacza rachunku

10 ,00 zł

6.

Odblokowanie dostępu do usługi Internet Banking

10 ,00 zł

7.

Odblokowanie dostępu do usługi Internet Banking, która została zarchiwizowana

20 ,00 zł

Bez opłat

Przelew – realizowany za pośrednictwem systemu Internet Banking – na rachunek bankowy:
a) prowadzony przez Vistula BS

0 ,50 zł

b) prowadzony przez inny Bank krajowy

1 ,50 zł

c) prowadzony przez inny Bank krajowy – przelew natychmiastowy BlueCash do kwoty 15.000,00 zł *

5 ,00 zł

8.

9.

Prowizja za brak aktywności w usłudze (Co najmniej 2 przelewy w miesiącu)

10 ,00 zł

10.

Udostępnienie Aplikacji Mobilnej

Bez opłat

UWAGA: Bank zastrzega sobie prawo do zarchiwizowania dostępu do usługi w przypadku braku aktywności przez co najmniej 6 miesięcy.
ROZDZIAŁ 2.2 Funkcjonalność rozszerzona usługi Internet Banking
LP.Rodzaj czynności/usługi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Udostępnienie usługi
Udostępnienie certyfikatu dla aplikacji nPodpis
Wykorzystanie certyfikatu kwalifikowanego dostarczonego przez klienta
Opłata za autoryzacje dyspozycji za pomocą Aplikacji Mobilnej
Opłata za autoryzacje dyspozycji za pomocą SMS
Opłata miesięczna za użytkowanie systemu
Przelew realizowany za pośrednictwem systemu - na rachunek bankowy:
a) prowadzony przez Vistula BS
b) prowadzony przez inny Bank krajowy

8. Rezygnacja z usługi
9. Rezygnacja z usługi i nie zwrócenie środków dostępu (certyfikatu)
10.Zmiana kluczy kryptograficznych i elementów zabezpieczeń systemu
Dodanie nowego operatora do systemu, zablokowanie dostępu dla operatora systemu, zmiana uprawnień dla operatora systemu - czynność
11.
wykonywana przez pracownika Banku
Dodanie nowego operatora do systemu, zablokowanie dostępu dla operatora systemu, zmiana uprawnień dla operatora systemu – przez
12.
operatora systemu.

RACHUNKI Bieżące
100,00 zł
200,00 zł
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
50,00 zł
0,50 zł
1 ,50 zł lub zgodnie z zawartą
umową
Bez opłat
250,00 zł
200,00 zł
20,00 zł
Bezpłatnie

ROZDZIAŁ 2.3 Usługa SMS Banking
Rodzaj czynności/usługi

LP.
1.
2.
3.
4.
5.

Udostępnienie usługi SMS Banking
Opłata miesięczna za korzystanie z usługi SMS Banking
Przesyłanie informacji o stanie rachunku w postaci SMS (automatyczna/na sms zwrotny)
Rezygnacja z usługi SMS Banking
Zablokowanie dostępu do usługi SMS Banking na wniosek posiadacza rachunku

RACHUNKI Bieżące
Bez opłat
Bez opłat
0,50 zł/szt.
Bez opłat
5,00 zł

ROZDZIAŁ 3. KREDYTY ZŁOTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Kredyty dla osób
prowadzących
działalność
gospodarczą

Kredyty dla osób
prowadzących
działalność
rolniczą

a) obrotowe

Od 1,00 % do 5,00 %

Od 0,70% do 4,00%

b) w rachunku bieżącym za każdy 12 miesięczny okres kredytowania

Od 1,00 % do 5,00%

Od 0,70% do 4,00%

c) inwestycyjno-komercyjne

Od 1,00 % do 5,00%

Od 0,70% do 4,00%

d) kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania ARiMR
e) kredyt inwestycyjny - pomostowy dla Kredytobiorców
ubiegających się o pomoc finansową w ramach PROW na lata 2014 –
2020
f ) kredyt obrotowy – rolniczy (Dobry Gospodarz, Rolnik)

Nie dotyczy

do 1,00%

Nie dotyczy

g) kredytu obrotowego – „Nasz kredyt klęskowy”
h) Kredytowej linii hipotecznej

LP. Rodzaj czynności/usługi

Kredyty dla
Wspólnot
mieszkaniowych

Kredyty dla jednostek
niekomercyjnych

Kredyty dla
jednostek
budżetowych

do 3,00% min. 100,00 zł

Do 1,50%

Do 3,00%

do 3,00% min. 100,00 zł

Nie dotyczy

Do 3,00%

do 3,00% min. 100,00 zł

Do 1,50%

Do 3,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Od 0,70% do 3,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1,50%, min. 100,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2,50%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Od 2,00% do 5,00%

Od 1,00% do 4,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Prowizja za usługę udzielenia kredytu i zawarcia umowy kredytowej

1.

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego.
Opłata nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu opłata ta jest zaliczana na poczet opłat za
udzielenie kredytu. Opłata przygotowawcza pobierana jest po złożeniu kompletnego wniosku przez kredytobiorcę.”
a) kredyt obrotowy, inwestycyjny
b) w rachunku bieżącym
2.

c) kredytu z dopłatą do oprocentowania ARiMR
d) kredytu obrotowego – rolniczego (Dobry Gospodarz, Rolnik)
e) kredyt inwestycyjny - pomostowy dla Kredytobiorców
ubiegających się o pomoc finansową w ramach PROW na lata 2014 –
2020
f) kredytu obrotowego – „Nasz kredyt klęskowy”
g) Kredytowej linii hipotecznej

0,10% nie mniej niż
200,00 zł
0,10% nie mniej niż
200,00 zł
Nie dotyczy
Nie dotyczy

0,10% do 0,25% min.
200,00 zł
0 ,10% do 0,25% min.
200,00zł
1,00%
2,50% min. 100,00 zł

Nie dotyczy

0,25% min. 200,00 zł

0,25% min. 100,00 zł
0,25% min. 100,00 zł

0,25% min. 100,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
0,25% min. 200,00 zł
Nie dotyczy
0,30% nie mniej niż
0,25% min. 200,00 zł
Nie dotyczy
200,00 zł
Od 0,0% do 1,80% w stosunku rocznym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

- dotyczy u mów zawartych od 11.03.2022r .
-------------------------------------------------------------------------3.

Prowizja za gotowość finansową – za niewykorzystanie udzielonego
limitu kredytu w rachunkach bieżących podmiotów instytucjonalnych
oraz w rachunkach Vat-Konto

Od 1,8% do 3,50% w stosunku rocznym
- dotyczy u mów zawartych od 18.11.2020r .

Nie dotyczy

Nie dotyczy

--------------------------------------------------------------------------

4.

5.

6.

Prowizja za korzystanie z kredytu obrotowego w rachunku
bieżącym (stanowiącego sumę prowizji i opłaty przygotowawczej
zgodnie z umową kredytową).
Naliczanie z góry corocznie od kwoty obowiązującego limitu tj. za
każde 12 m-cy okresu korzystania.

3 , 50 % w stosunku rocznym
- dotyczy umów zawartych do 17.11.2020 r.
Od 1,00% do 5,00%
Od 0,70% do 4,00%
-dotyczy umów
dotyczy umów
zawartych od
zawartych od
18.11.2020r.
11.03.2021 r.
Od 1,50% do 5,00%
Od 1,50% do 4,00%
dotyczy umów
Nie dotyczy
-dotyczy umów
zawartych od
zawartych do
04.05.2020r.
04.05.2020r.
1 ,50 % -dotyczy umów
zawartych do
3,00 % -dotyczy umów
30.04.2020r.
zawartych do
30.04.2020r.

Kwartalna opłata administracyjna od kredytów*:
0,30% od kwoty
a)
Inwestycyjno – komercyjnych
pozostałego salda
b)
Kredytowa linia hipoteczna
kredytu
Nie dotyczy kredytów udzielonych od dnia 20.12.2021 r.
Opłata za administrowanie kredytami z dopłatami z ARiMR do oprocentowania - preferencyjnymi:
a)udzielonym do 23.06.2009r.- opłata naliczana od kwoty zadłużenia
wg. stanu na dzień 31 grudnia danego roku kalendarzowego
b)udzielonymi po 23.06.2009r.- opłata naliczana od kwoty zadłużenia
na ostatniego dnia każdego miesiąca
c) udzielonymi od 14.04.2011r. – opłata naliczana od kwoty zadłużenia
na ostatniego dnia każdego miesiąca
d) udzielonymi od 18.09.2012r. – opłata nie jest naliczana

e) udzielonymi od 01.02.2013 do 31.12.2015 r. – opłata naliczana od
kwoty salda kredytowego na dzień 30-tego każdego miesiąca
*dotyczy kredytów udzielonych po 24 kwietnia 2018 roku

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0,30% od kwoty
pozostałego salda
kredytu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0,50%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1,50% w stosunku
rocznym
1,00% w stosunku
rocznym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Bez opłat

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

0,50% w stosunku
rocznym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ROZDZIAŁ 4. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

LP

Rodzaj czynności/usługi

1.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego raty (opłata za rozpatrzenie
wniosku)

2.

Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej

3.

Prowizja od kwoty prolongowanej raty

4.

Czynności związane ze zmianą warunków umów kredytowych dokonywane na
wniosek kredytobiorcy (np. zmiana zabezpieczenia, oprocentowania)

5.
6.
7.

Wydanie odpisu umowy kredytowej
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów lub zaświadczenia, że
klient nie figuruje jako dłużnik
Wystawienie opinii na wniosek klienta

11.

Wydanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej
(zdolności kredytowej)
Udzielenie na wniosek klienta pisemnej informacji o prowadzonym rachunku i
wywiązywaniu się z zaciągniętych zobowiązań
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia
określonych w umowie dokumentów do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie
terminu spłaty kredytu i/lub odsetek – kwota płatna przez dłużnika za każdy
wysłany monit
Udzielenie konwersji kredytu

12.

Udzielenie zgody na nieskorzystanie z prawa cesji

8.
9.

10.

Prowizja rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu
13.
(kapitału) lub jego części – dotyczy wszystkich kredytów z wyłączeniem kredytów
konsumenckich
a) nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej gdy spłata kredytu dokonywana jest do
30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu.

Kredyty dla osób
prowadzących
działalność
gospodarczą

Kredyty dla osób
prowadzących
działalność
rolniczą

Kredyty dla
Wspólnot
mieszkaniowych

15.
16.
17.

Kredyty dla
jednostek
budżetowych

100,00 zł
100,00 zł
1 ,50% kwoty objętej zmianą warunków spłaty, nie mniej niż 100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
200,00 zł
100,00 zł

30 ,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
1 ,50%

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Czynności związane z obsługą kredytów – wydanie postanowień w sprawach:

14.

Kredyty dla
jednostek
niekomercyjnych

Nie dotyczy

a) wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy

150,00 zł

Nie dotyczy

b) za przygotowanie zaświadczenia o wpis do hipoteki

150,00 zł

Nie dotyczy

c) zwolnienia części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Vistula
BS z tytułu udzielonego kredytu

150,00 zł

Nie dotyczy

100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
250,00 zł

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

50,00 zł

Nie dotyczy

100,00 zł
500,00 zł

Nie dotyczy
Nie dotyczy

d) sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki, sporządzenie deklaracji PCC
e) pozwolenia na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę
f) wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości
g) wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub części
Dodatkowa prowizja za usługę udzielenia kredytu i zawarcie umowy kredytowej w
dniu złożenia wniosku kredytowego do kwoty 50.000,00 zł
Za dokonanie inspekcji u Klienta (z wyłączeniem kredytów z ARiMR)
Za brak dostarczenia dokumentów do monitoringu kredytowego

DZIAŁ II. PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE PRZEZ BANK ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD OSÓB
FIZYCZNYCH
ROZDZIAŁ 1. RACHUNKI BANKOWE W ZŁOTYCH

L.P.
1.

2.

4.

5.

Rodzaj
czynności/usługi
Otwarcie
rachunku

Prowadzenie
rachunku –
prowizja
pobierana
miesięcznie

Wpłaty
gotówkowe na
rachunek
prowadzony w
Vistula Bank
Spółdzielczy
Wypłata
gotówkowa z
rachunku
prowadzonego w
Vistula Bank
Spółdzielczy
(wypłata
dokonywana jest
na podstawie
czeku
gotówkowego lub
dyspozycji ustnej
potwierdzonej
wydrukiem
komputerowym z
wyłączeniem
wypłat z rachunku
a vista)

Rachunek
ROR
podstawowy

Rachunek
ROR Emeryt

Bez opłat

Bez opłat

Rachunek
Rachunek
Konto
Rachunek RORROR –„Dla Wyczesane
ROR-PSOR
Start
Oświata
Młodych”
Bez opłat

6,80 zł
3,00 zł
*bez opłat pod
*bez opłat pod
warunkiem
warunkiem
wykonania 5-ciu
wykonania 5ciu Bez opłat
transakcji
do 26
transakcji
bezgotówkowych
bezgotówkowych
roku
kartą
kartą płatniczą
życia
płatniczą oraz
oraz jednego
jednego
przelewu
przelewu
wyjściowego
wyjściowego

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Rachunek
oszczędnościowy
Mega - oszczędny

Rachunek
oszczędnościowy
SKO

Rachunek
ROR
– Rodzina
500+

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat – przez
3 m-ce, po
promocyjnym
okresie 6,80 zł
*bez opłat pod
warunkiem
wykonania 5-ciu Bez opłat
Bez opłat1
transakcji
bezgotówkowych
kartą płatniczą
oraz jednego
przelewu
wyjściowego

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Rachunek
oszczędnościowy
(a’vista)

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

1 operacja w miesiącu
bez opłat2

Przelew realizowany w ramach zlecenia stałego na rachunek:
6.

7.

1. prowadzony
przez Vistula Bank
Bez opłat
Spółdzielczy
2. prowadzony
przez inny Bank
2,00 zł
krajowy
Przelew złożony w Banku na rachunek:
a) prowadzony
przez Vistula Bank
Spółdzielczy
b) prowadzony
przez inny Bank
krajowy:
realizowane we
wszystkich
Placówkach
Banku
c) prowadzony
przez inny Bank
krajowy w
systemie
SORBNET
d) prowadzony
przez inny Bank
krajowy – przelew
natychmiastowy
BlueCash do
kwoty 15.000,00
zł *

Każda następna 5 zł
Nie dotyczy

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Bez opłat

Nie dotyczy

Nie
dotyczy

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2,00 zł

Nie dotyczy

1,50 zł

1,50 zł

0 zł

1,50 zł

1,50 zł

1,50 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1 ,50 zł

3,00 zł

3,00 zł

0zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

Nie dotyczy

35,00 zł

Nie dotyczy

35,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Nie dotyczy

5,00 zł

Nie dotyczy

5 ,00 zł

e) przelew natychmiastowy Express Elixir:
· do kwoty
15.000,00zł
· do kwoty
50.000,00zł

7,00 zł

7,00 zł
Nie dotyczy

0,1% od kwoty

7 ,00 zł
Nie dotyczy

0,1% od kwoty

0 ,1% od
kwoty

Przelew – realizowany za pośrednictwem systemu Internet Banking – na rachunek bankowy:
a) prowadzony
przez Vistula Bank
Spółdzielczy

8.

9.

10.

b) prowadzony
przez inny Bank
krajowy
c) prowadzony
przez inny Bank
krajowy – przelew
natychmiastowy
BlueCash do kwoty
15.000,00 zł *
d) prowadzony
przez inny Bank
krajowy w
systemie
SORBNET
Za przekształcenie
konta osobistego
indywidualnego na
wspólne
Przyjęcie polecenia
zapłaty (opłata
pobierana z
rachunku dłużnika
od każdego
polecenia zapłaty)

0,30 zł

0,30 zł

0 zł

0,30 zł

0,30 zł

0,30 zł

Nie dotyczy

0,80 zł

0,80 zł

0 zł

0,80 zł

0,80 zł

0,80 zł

Nie dotyczy

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Nie dotyczy

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

35,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Nie
dotyczył

20,00 zł

20,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

0 zł

2,00 zł

2,00 zł

1 operacja w miesiącu
bez opłat3
Każda następna 5,00 zł

Nie dotyczy

0,30 zł

Nie dotyczy

0,80 zł

5,00 zł

Nie dotyczy

5,00 zł

Nie dotyczy

35,00 zł

Bez opłat

35,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

Nie dotyczy

Bez opłat

2,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2 ,00 zł

Odwołanie
polecenia zapłaty
przez dłużnika
(opłata pobierana z
11.
3,00 zł
rachunku dłużnika
od każdego
odwołanego
polecenia zapłaty)
Udzielenie
telefonicznej (na
hasło) informacji o
12.
5,00 zł/mc
wysokości salda
na rachunku
(zł/mc)
Wyciąg z rachunku bankowego:
1. odbierany przez
właściciela
rachunku lub
osobę
upoważnioną w
Vistula Bank
Spółdzielczy

Bez opłat

3,00 zł

0 zł

3,00 zł

3,00 zł

3,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

3 ,00 zł

5,00 zł/mc

0 zł/mc

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

Nie dotyczy

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

5,00 zł/mc

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

Bez opłat

2. wysyłany Vistula Bank Spółdzielczy drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:
a) raz w miesiącu
13.

10,00 zł

5,00 zł

Bez opłat

5,00 zł

5,00 zł

5 ,00 zł

b) częściej niż raz
w miesiącu – za
12,00 zł
7,00 zł
Bez opłat
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
7,00 zł
Bez opłat
7,00 zł
każdą przesyłkę
c) sporządzony na
wniosek
posiadacza
rachunku
dodatkowego
10,00 zł
10,00 zł
Bez opłat
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
Bez opłat
10,00 zł
zestawienia
miesięcznych
operacji na
rachunku
3. wysyłany przez
Vistula BS drogą
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat
elektroniczną
14. Sporządzenie
pełnomocnictwa do
10,00 zł
10,00 zł
Bez opłat
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
Bez opłat
10,00 zł
rachunku
Wysyłanie
wezwań
(monitów) do
zapłaty oraz
upomnień z tytułu
niedopuszczalnego
debetu w
rachunku, do
15.
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
dłużnika lub jego
poręczycieli, po
upływie spłaty
kredytu lub odsetek
(kwota płatna
przez dłużnika za
każdy wysłany
monit)
16. Likwidacja
Bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
Bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
50,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
Bez opłat
rachunku
17. Przyjęcie
zgłoszenia o
Nie
Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
12,00 zł
Nie dotyczy
Bez opłat
Nie dotyczy
utracie książeczki
dotyczy
dotyczy
oszczędnościowej
Wystawienie
nowej książeczki
oszczędnościowej
Nie
Nie
18.
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
10,00 zł
Nie dotyczy
Bez opłat
Nie dotyczy
w miejsce
dotyczy
dotyczy
utraconej lub
zniszczonej
19. Umorzenie
utraconej
Nie
Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
10,00 zł
Nie dotyczy
Bez opłat
Nie dotyczy
książeczki
dotyczy
dotyczy
oszczędnościowej
20.
Przepisanie
książeczki w
Nie
Nie
związku z
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
10,00 zł
Nie dotyczy
Bez opłat
Nie dotyczy
dotyczy
dotyczy
przelewem praw na
inna osobę
21. Zastrzeżenie
Nie
Nie
książeczki
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
10,00 zł
Nie dotyczy
Bez opłat
Nie dotyczy
dotyczy
dotyczy
oszczędnościowej
22. Przyjęcie, zmiana
dyspozycji na
30,00 zł
30,00 zł
Bez opłat
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
Nie dotyczy
Nie dotyczy
30 ,00 zł
wypadek śmierci
23. Opłata za zmianę
rodzaju rachunku z
15,00 zł
15,00 zł
Bez opłat
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
Nie dotyczy
Bez opłat
tym samym NRB
1 Prowizja nie jest pobierana gdy w miesiącu (do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca - liczy się data wpływu) nastąpi wpłata na rachunek w kwocie co najmniej 1000,00 zł. w przeciwnym wypadku
6,80 zł.
2 Pierwsza operacja w miesiącu złożona w Placówce Banku lub drogą elektroniczną bez opłat ( z wyłączeniem przelewów w systemie Sorbnet i BlueCash oraz przelewów dewizowych)
3 Pierwsza operacja w miesiącu złożona w Placówce Banku lub drogą elektroniczną bez opłat ( z wyłączeniem przelewów w systemie Sorbnet i BlueCash oraz przelewów dewizowych)

ROZDZIAŁ 1A. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY – KONTO PRZYJAZNE
Usługi
Opłaty i prowizje
Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce
(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej)
Przelewy krajowe realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie.
Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS
Płatności z wyjątkiem kart płatniczych
Polecenie przelewu za przelew
W placówce Banku
[przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR
W systemie bankowości internetowej/mobilnej
(pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET)]
Polecenie przelewu SEPA

0 zł
0 zł
3,50 zł
0,80 zł

Za przelew
W placówce Banku za przelew

14 zł
1,00 zł

W systemie bankowości internetowej/mobilnej za przelew
· W placówce Banku (pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS)
· W systemie bankowości internetowej (pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w
Grupie BPS)
· W placówce Banku (polecenie wypłaty)
· W systemie bankowości internetowej (polecenie wypłaty)
Za zlecenie
Za zlecenie (w placówce)
Za zlecenie (w bankowości internetowej/ mobilnej)

0,30 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego

Polecenie przelewu w walucie obcej

Polecenie zapłaty
Zlecenie stałe
Karty i gotówka
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych

0 zł

jednorazowo
miesięcznie
Informacja znajduje się w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG
ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM – KARTY KREDYTOWE

Obsługa karty kredytowej
Wypłata gotówki
Wpłata gotówki
Kredyty w rachunku bieżącym i usługi powiązane
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego
Inne usługi
Prowadzenie rachunku płatniczego
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku)
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym
Usługa bankowości elektronicznej
Powiadomienie SMS

0 zł
2 zł
0,80 zł

Od transakcji

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowychOd transakcji
Wydanie karty płatniczej
Obsługa karty debetowej

14 zł

2%
min. 10 zł
0 zł
4,50 zł

0 zł
0 zł

miesięcznie
Za każdy miesiąc roku bieżącego
Za każdy miesiąc roku poprzedniego

za każdy sms (opłata pobierana zbiorczo miesięcznie)

0 zł
5 zł
10 zł
20 zł
0 zł
0,50 zł

OBJAŚNIENIA POJĘĆ UŻYTYCH W DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Rodzaj usług (czynności)

Definicja

Kredyt w rachunku płatniczym

Umowa o kredyt, który kredytodawca udostępnia konsumentowi umożliwiając dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości
przekraczającej środki pieniężne zgromadzone na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym konsumenta.

Polecenie przelewu

Oznacza usługę płatniczą polegającą na uznaniu rachunku płatniczego odbiorcy, w przypadku gdy transakcja płatnicza z rachunku płatniczego
płatnika jest dokonywana przez dostawcę usług płatniczych prowadzącego rachunek płatniczy płatnika na podstawie dyspozycji udzielonej
przez płatnika, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.

Polecenie przelewu wewnętrznego

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na
rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w
euro (SEPA).
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi
przez tego samego dostawcę.

Polecenie przelewu w walucie obcej

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro.

Polecenie zapłaty

Oznacza usługę płatniczą polegającą na obciążeniu określoną kwotą rachunku płatniczego płatnika na skutek transakcji płatniczej
zainicjowanej przez odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której płatnik udzielił odbiorcy, dostawcy odbiorcy lub dostawcy płatnika.

Polecenie przelewu SEPA

Powiadomienie SMS
Prowadzenie rachunku płatniczego
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych

Usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS.

Usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych
konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji
wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.
Usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa
członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
Usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za
pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.

Wydanie karty płatniczej

Usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy:
( karta płatnicza – karta uprawniającą do wypłaty gotówki lub umożliwiającą złożenie zlecenia płatniczego za pośrednictwem akceptanta lub
agenta rozliczeniowego, akceptowana przez akceptanta w celu otrzymania przez niego należnych mu środków, w tym karta płatnicza w
rozumieniu art. 2 pkt 15 rozporządzenia ( UE ) 2015/751).

Obsługa karty debetowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej
przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika.

Obsługa karty kredytowej

Usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej
przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym

Usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub
usługach świadczonych konsumentowi.

Wypłata gotówki

Usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w
placówce dostawcy.

Wpłata gotówki

Usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce
dostawcy.

Usługa bankowości telefonicznej

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności
sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Usługa bankowości elektronicznej

Usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów
dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.

Zlecenie stałe

Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku
płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI WALUTOWE OSÓB FIZYCZNYCH
Rodzaj czynności/usługi

L.P.

Stawka
Bez opłat

1.

Otwarcie rachunku

2.

Prowadzenie rachunku – prowizja pobierana miesięcznie

8 ,00 zł

3.

Wpłaty gotówkowe – na rachunek prowadzony w Vistula Bank Spółdzielczy

4.

Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w Vistula Bank Spółdzielczy

5.

Przelew na rachunek bankowy prowadzony przez Vistula Bank Spółdzielczy

Bez opłat
Bez opłat
Bez opłat

Wyciąg z rachunku bankowego:
a) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w Vistula Bank Spółdzielczy

Bez opłat

b) wysyłany przez Vistula Bank Spółdzielczy drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:
6.

10 ,00 zł

- raz w miesiącu

10 ,00 zł

- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę

10 ,00 zł

- sporządzony na wniosek posiadacza rachunku
c) wysyłany przez Vistula BS drogą elektroniczną

Bez opłat

7.

Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz zawierającego inne informacje związane z
funkcjonowaniem rachunku

8.

Sporządzenie pełnomocnictwa do rachunku

9.

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunków
Vistula BS

10 ,00 zł
20 ,00 zł
30 ,00 zł

10.

Przyjęcie, zmiana dyspozycji na wypadek śmierci

11.

Likwidacja rachunku walutowego oszczędnościowego przed upływem 90 dni od jego otwarcia

12.

20 ,00 zł

40 ,00 zł
Nie mniej niż 20,00 zł

Inne usługi bankowe nie wymienione w taryfie

ROZDZIAŁ 3. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH
Rodzaj czynności/usługi

LP.

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

Bez opłat

2.

Prowadzenie rachunku

Bez opłat

3.

Wpłata gotówkowa na rachunek

Bez opłat

4.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej

12 ,00 zł

5.

10 ,00 zł

6.

Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w miejsce
utraconej lub zniszczonej
Umorzenie utraconej książeczki

7.

Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę

10 ,00 zł

8.

Zastrzeżenie książeczki

10 ,00 zł

9.

Przyjęcie, zmiana dyspozycji na wypadek śmierci

30 ,00 zł

10.

Za sporządzenie lub zmianę pełnomocnictwa

10 ,00 zł

10 ,00 zł

ROZDZIAŁ 4. KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Kredyt odnawialny w
rachunkuoszczędnościowo „ePożyczka”
– rozliczeniowym ROR

L.P.

Rodzaj czynności/usługi

1.

Prowizja za usługę udzielenia kredytu i zawarcie umowy
Od 1,00% do 4,00%
kredytowej

1a

**Prowizja od 0,50% za usługę udzielenia kredytu i
zawarcie umowy kredytowej Promocja do odwołania
dla osób spełniających poniższe warunki:- wkład własny
min.30%-rachunek ROR(karta, Internet) w Vistula BS
Nie dotyczy
minimum 5 lat,-systematyczne wpłaty na rachunek
(minimum 3.000,00zł na m-c),- Ocena BIK pow.500 pktStabilne zatrudnienie w jednym zakładzie pracy powyżej
3 lat,- Ubezpieczenie kredytu w Vistula BS.

Kredyt gotówkowy

Sezonowa
Gotówka

Kredyt mieszkaniowy Uniwersalny
Kredyt konsolidacyjny
„Mój Dom”
kredyt hipoteczny

5,00%

Od 2,00% do 4,00%

1,50%, nie mniej
niż 50,00 zł

Od 0,50%** do 5,00%

Od 1,20% do 5,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Od 0,50%**

Nie dotyczy

Od 3,00% do 5,00%

Nie dotyczy
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku

2.

a) do kwoty 5.000,00 zł

50 ,00 zł

b) od kwoty 5.001,00 zł do 10.000,00 zł

70 ,00 zł

c) od kwoty 10.001,00 zł do 15.000,00 zł

100,00 zł

d) od kwoty 15.001,00 zł do 30.000,00 zł

120,00 zł

2,50% nie mniej
niż 50 ,00 zł

0,25% nie mniej niż
220,00 zł**PROMOCJA
od 0,025% nie mniej niż 0,25% nie mniej niż
100,00 zł (promocja
220,00 zł
obowiązuje od
dnia08.02.2022 r. do
odwołania )

0 ,25% nie mniej niż 220,00
zł

3,50% w stosunku
rocznym

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

od 0,10% nie mniej niż 40,00 zł Nie dotyczy
e) od kwoty 30.001,00 zł do 50.000,00 zł

120,00 zł

f) od kwoty 50.001,00 zł do 80.000,00 zł

140,00 zł

g) od kwoty 80.001,00 zł do 100.000,00 zł

160,00 zł

h) powyżej 100.001,00 zł

180,00 zł

3.

Prowizja za gotowość finansową – za niewykorzystanie
udzielonego limitu kredytu

3,50% w stosunku rocznym

4.

Prowizja od zaangażowania kredytowego w rachunku
ROR, naliczana z góry corocznie od kwoty
obowiązującego limitu tj. za każdy 12 miesięczny okres
korzystania

Prowizja naliczana w wysokości
zgodnie zzapisami umowy w
Nie dotyczy
dniu przyznania kredytu.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5.

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80,00 zł

80 ,00 zł

Nie dotyczy

Nie dotyczy

ROZDZIAŁ 4a. POŻYCZKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
Rodzaj czynności/usługi

Pożyczka Internetowa

Prowizja za usługę udzielenia kredytu i zawarcie umowy kredytowej

0,00%

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku

0,00 zł

Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej

80,00 zł

ROZDZIAŁ 5. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZEK OSÓB FIZYCZNYCH
Rodzaj czynności/usługi

L.P.

Stawka

1.

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego raty (opłata za rozpatrzenie wniosku)

100,00 zł

2.

Prowizja od kwoty prolongowanej raty

3.

Czynności związane ze zmianą warunków umów kredytowych dokonywane na wniosek kredytobiorcy (np. zmiana zabezpieczenia, oprocentowania)

100,00 zł

4.

Wydanie odpisu umowy kredytowej

100,00 zł

5.

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów lub zaświadczenia, że klient nie
figuruje jako dłużnik

100,00 zł

6.

Wystawienie opinii na wniosek klienta

100,00 zł

7.

Wydanie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej)

150,00 zł

8.

Udzielenie na wniosek klienta pisemnej informacji o prowadzonym rachunku i wywiązywaniu się z zaciągniętych zobowiązań

100,00 zł

9.

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie dokumentów do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu
spłaty kredytu i/lub odsetek – kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit

30 ,00 zł

10.

Udzielenie konwersji kredytu

100,00 zł

11.

Udzielenie zgody na nieskorzystanie z prawa cesji

100,00 zł

12.

Prowizja rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu, pod warunkiem, że ta spłata przypada na okres, w którym stopa oprocentowania kredytu
jest stała, a kwota spłaconego w okresie dwunastu kolejnych miesięcy kredytu jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, z grudnia roku
poprzedzającego rok spłaty kredytu – dotyczy wyłącznie kredytów konsumenckich
a) nie pobiera się prowizji rekompensacyjnej, gdy spłata kredytu dokonywana jest do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu.

1 ,50%

13.

Prowizja rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części – dotyczy wszystkich kredytów z wyłączeniem kredytów
konsumenckich.

1 ,00%

1 ,50% kwoty objętej zmianą
warunków spłaty, nie mniej niż
100,00 zł

Czynności związane z obsługą kredytów – wydanie postanowień w sprawach:

14.

15.

a) wydanie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy

150,00 zł

b) za przygotowanie zaświadczenia o wpis do hipoteki

150,00 zł

c) zwolnienia części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Vistula BS z tytułu udzielonego kredytu

150,00 zł

d) sporządzenie wniosku o wykreślenie z hipoteki, sporządzenie deklaracji PCC

100,00 zł

e) pozwolenia na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę

100,00 zł

f) wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę nieruchomości

100,00 zł

g) wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub części

250,00 zł

Dodatkowa prowizja za usługę udzielenia kredytu i zawarcie umowy kredytowej w dniu złożenia wniosku kredytowego do kwoty
50.000,00 zł

50 ,00 zł

16.

Za dokonanie inspekcji u Klienta

100,00 zł

17.

Za brak dostarczenia dokumentów do monitoringu kredytowego

200,00 zł

DZIAŁ III. PROWIZJE I OPŁATY ZA INNE CZYNNOŚCI BANKOWE
ROZDZIAŁ 1. KARTY KREDYTOWE – DLA OSÓB FIZYCZNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW
L.P.

Rodzaj czynności/usługi

Osoby fizyczne

3.

Wydanie karty posiadaczowi / współposiadaczowi /
pełnomocnikowi
Użytkowanie karty – prowizja pobierana miesięcznie od
każdej karty
Ekspresowe wydanie karty

4.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

5.

Zastrzeżenie karty

1.
2.

Przedsiębiorcy

Rolnicy

Bez opłat
Bez opłat
30 ,00 zł
30 ,00 zł

a) w przypadku utraty lub kradzieży
b) z innych powodów (np. zamknięcia rachunku, rezygnacji z
karty)
c) w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w
terminie 14 dni od jej otrzymania i w tym czasie nie dokonał
żadnej transakcji

Bez opłat

6.

Niezwrócenie karty przez posiadacza na żądanie Banku

15 ,00 zł

7.

Wydanie duplikatu karty

15 ,00 zł

8.

Odblokowanie karty

Bez opłat

Bez opłat
Bez opłat

9.

Zmiana limitu karty

Bez opłat

10.

Miesięczne zestawienie transakcji

Bez opłat

11.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

30 ,00 zł

12.

Transakcje bezgotówkowe

Bez opłat

Transakcje gotówkowe
a ) w bankomatach Vistula BS, bankomatach Zrzeszenia
Banku BPS
SA i SGB, innych banków krajowych zgodnie z zawartymi
umowami Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach
13. i na stronie internetowej Banku.
b) w bankomatach obcych w kraju

3 ,00% min. 5,00 zł

3 ,00% min. 5,00 zł

c) w kasach obcych i placówkach poczty w kraju

3 ,00% min. 5,00 zł

d) w kasach obcych za granicą

2 ,00% min. 20,00 zł

e) w bankomatach obcych za granicą

2 ,00% min. 20,00 zł

14.

Zmiana danych Użytkownika karty

Bez opłat

15.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika

Bez opłat

16.

Generowanie na życzenie Posiadacza rachunku zestawienie
transakcji za określony okres dokonywania transakcji

17.

Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty

Bez opłat

18.

Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN
na wniosek użytkownika karty

Bez opłat

19.

Sprawdzanie dostępnych środków w bankomacie

Bez opłat

20.

Obsługa nieterminowej spłaty (kwota płatna na każde
wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z
Umową)

20 ,00 zł

3 ,00 zł

Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wart ość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi:
21.

a) mniej niż 6.000,00 zł

54 ,00 zł

b) co najmniej 6.000,00 zł

Bez opłat

ROZDZIAŁ 2. PORĘCZENIA I GWARANCJE BANKOWE
Rodzaj czynności/usługi

L.P.

Stawka

1.

Opłata za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego zobowiązania

2.

Prowizja za udzielenie gwarancji- od kwoty zobowiązania, przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania) w zależności od oceny
ryzyka

od 0,50 % do 5,00%

3.

Prowizja za każdy 3-miesieczny okres ważności udzielonej gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego
zobowiązania – od kwoty zobowiązania, w zależności od oceny ryzyka

od 0,50% do 5,00%

4.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia – od kwoty objętej aneksem

od 0,50% do 3,00%

5.

Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia – od kwoty zwiększenia

od 0,50% do 3,00%

6.
7.

Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji – od kwoty
gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego niż wymienione w pkt.4,5, 6
– jednorazowo od każdego aneksu

8.

Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia

9.

Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji

0 ,20 % min. 100,00 zł

od 0,50% do 3,00%
150,00 zł
0 ,15% min. 500,00 zł

10. Za brak dostarczenia dokumentów do monitoringu kredytowego

200,00 zł
500,00 zł

ROZDZIAŁ 3. PRZECHOWYWANIE W DEPOZYCIE BANKOWYM PRZEDMIOTÓW WARTOŚCIOWYCH
Rodzaj czynności/usługi

L.P.

Stawka

Przechowywanie w depozycie bankowym:
a) książeczek i bonów oszczędnościowych – prowizja pobierana miesięcznie (od każdego deponowanego dokumentu)
1.
b) papierów wartościowych (akcji, obligacji, itp.) – prowizja pobierana miesięcznie (od każdego deponowanego dokumentu)
c) innych przedmiotów wartościowych – prowizja pobierana miesięcznie lub rocznie

10 ,00 zł
1 ,00% wartości nie mniej niż 0,50 zł, max
100,00 zł
20 ,00 zł/m-c lub 200,00 zł/rok

ROZDZIAŁ 4. INNE CZYNNOŚCI
L.P.
1.

Rodzaj czynności/usługi

Stawka

Potwierdzenie wiarygodności podpisów klientów Banku z kartą wzorów podpisów pozostająca w aktach Banku

15 ,00 zł

2.

Za portfel do wyrzutni, klucz do drzwiczek wrzutowych oraz worek do monet

Bez opłat

3.

Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie dowodu tożsamości

20 ,00 zł

4.

Za korzystanie ze skrytek na wyciągi (opłata miesięczna)

10 ,00 zł

5.

Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych

200,00 zł

6.

Inne usługi wykonywane za zlecenie Klienta

30 ,00 zł

Sporządzenie odpisów obrotów na rachunku:
7.

a) za bieżący rok

10 ,00 zł

b) za każdy poprzedni rok

20 ,00 zł

Sporządzenie odpisu:
8.

a) wyciągu z jednego rachunku

10 ,00 zł

b) jednego załącznika do wyciągu

1 ,00 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, lokaty terminowej, terminowej lokaty oszczędnościowej, wysokości salda i odsetek oraz
zawierającego inne informacje związane z funkcjonowaniem rachunku

20 ,00 zł

10.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych posiadacza rachunku, pełnomocnika

Bez opłat

11.

Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków bankowych

20 ,00 zł

12.

Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie klienta pobiera się opłaty od blokady, stanowiącej
zawieranych przez posiadacza rachunku z Vistula BS - za każdą zawartą umowę

20 ,00 zł

9.

zabezpieczenie umów

ROZDZIAŁ 5. CZYNNOŚCI KASOWE
L.P

Rodzaj czynności/usługi

1.

a) Wpłaty gotówkowe na rachunki
- realizowane w Placówkach Banku (niewymienionych indywidualnie
a)
prowadzone przez bank (z wyłączeniem rachunków firmowych i jednostek samorządowych)
b)
prowadzone w innych Bankach krajowych:
c)
wpłaty na rachunki firm i jednostek samorządowych prowadzonych w Banku (chyba że umowa stanowi inaczej)
- realizowane w POK Czerwińsk nad Wisłą,
a)
prowadzone przez bank (z wyłączeniem rachunków firmowych i jednostek samorządowych)
b)
prowadzone w innych Bankach krajowych:
c)
wpłaty na rachunki firm i jednostek samorządowych prowadzonych w Banku (chyba że umowa stanowi inaczej)
- realizowane w Placówce Sochaczew
a)
prowadzone przez bank (z wyłączeniem rachunków firmowych i jednostek samorządowych)
b)
prowadzone w innych Bankach krajowych:
c)
wpłaty na rachunki firm i jednostek samorządowych prowadzonych w Banku (chyba że umowa stanowi inaczej)
- realizowane w Placówce Bielsk
a)
prowadzone przez bank (z wyłączeniem rachunków firmowych i jednostek samorządowych)
b)
za przelewy
c)
wpłaty na rachunki firm i jednostek samorządowych prowadzonych w Banku (chyba że umowa stanowi inaczej)
d)
wpłaty na konto Urzędu Gminy Bielsk

Bez opłat
0,60 % nie mniej niż 4,50 zł
2,00 zł
Bez opłat
2,50 zł
2,00 zł

Bez opłat
0,60 % nie mniej niż 6,00 zł
2,00 zł
Bez opłat
0,50 % nie mniej niż 3,50 zł
2,00 zł
0,00 zł

- realizowane w POK Bodzanów
a) prowadzone przez bank (z wyłączeniem rachunków firmowych i jednostek samorządowych)
b)
prowadzone w innych Bankach krajowych:
c)
wpłaty na rachunki firm i jednostek samorządowych prowadzonych w Banku (chyba że umowa stanowi inaczej)
d)
wpłaty na konto Urzędu Gminy Bodzanów

Bez opłat
0,60 % nie mniej niż 4,50 zł
2,00 zł
1,00 zł

2.
3.

- realizowane w POK Mała Wiś
a)
prowadzone przez bank (z wyłączeniem rachunków firmowych i jednostek samorządowych)
b)
prowadzone w innych Bankach krajowych:
c)
wpłaty na rachunki firm i jednostek samorządowych prowadzonych w Banku (chyba że umowa stanowi inaczej)
d)
wpłaty na konto Urzędu Gminy Mała Wieś
b) w systemie SORBNET
c) prowadzony przez inny Bank krajowy – przelew natychmiastowy BlueCash do kwoty 15.000,00 zł *
przelew natychmiastowy Express Elixir: do kwoty 15.000,00 zł
do kwoty 50.000,00 zł
Wpłaty na cele charytatywne
Wymiana banknotów i monet

Bez opłat
0,60 % nie mniej niż 4,50 zł
2,00 zł
0,00 zł
35,00 zł
0,50 % od kwoty, nie mniej niż 5,00 zł
7,00 zł
0,6% od kwoty
Bez opłat
Bez opłat

DZIAŁ IV. PROWIZJE I OPŁATY DOTYCZĄCE WYDAWANIA I KORZYSTANIA Z KART
PŁATNICZYCH
ROZDZIAŁ 1. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH – OSÓBY FIZYCZNE, PRZEDSIĘBIORCY I ROLNICY
Osoby fizyczne

Przedsiębiorcy

Rolnicy

Wydanie karty posiadaczowi / współposiadaczowi / pełnomocnikowi

Rodzaj czynności/usługi

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Użytkowanie karty – prowizja pobierana miesięcznie od każdej karty

4,50 zł 4,5

4,50 zł

4 ,50 zł

a) Powiązanie karty z aplikacją na smartfon

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

10,00 zł

20,00 zł

20 ,00 zł

a) w przypadku utraty lub kradzieży

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

b) z innych powodów (np. zamknięcia rachunku, rezygnacji z karty)

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

c) w przypadku gdy posiadacz karty zrezygnował z karty w terminie 14 dni od jej
otrzymania i w tym czasie nie dokonał żadnej transakcji

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

L.P.
1.
2.
3.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Zastrzeżenie karty

4.

5.

Niezwrócenie karty przez posiadacza na żądanie Banku

15,00 zł

15,00 zł

15 ,00 zł

6.

Wydanie duplikatu karty w tym zmiana danych posiadacza karty
(m.in. dane osobowe, adres)

10,00 zł

20,00 zł

20 ,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10 ,00 zł

10,00 zł

10,00 zł

10 ,00 zł

Czynności związane z obsługą kart ( wykonane przez operatora banku ): a)
Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty
7.

b) Odblokowanie czasowo zastrzeżonej karty (przed upływem 60dni)
c)Inne czynności m.in. zmiana limitów karty, odblokowanie dostępu do portalu
kartosfera.pl, aktywacja kart.

8.

Generowanie na życzenie Posiadacza rachunku zestawienie transakcji za
określony okres dokonywania transakcji

9.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

10.

Transakcje bezgotówkowe

15,00 zł

30,00 zł

30 ,00 zł

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

Transakcje gotówkowe
a ) w bankomatach Vistula BS, bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i SGB,
innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami.
11.

12.
13.

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

b) w bankomatach obcych w kraju

5,00 zł

5,00 zł

5 ,00 zł

c) w kasach obcych i placówkach poczty w kraju

5,00 zł

5,00 zł

5 ,00 zł

d) w kasach obcych za granicą

2,00% nie mniej niż 10,00 zł

2,00% nie mniej niż 10,00 zł

2,00% nie mniej niż 10,00 zł

e) w bankomatach obcych za granicą

2,00% nie mniej niż 10,00 zł

2,00% nie mniej niż 10,00 zł

2,00% nie mniej niż 10,00 zł

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika

10,00 zł

10,00 zł

10 ,00 zł

Według poniesionych przez Bank
Według poniesionych przez Bank
Według poniesionych przez Bank
kosztów
kosztów
kosztów
4 Jeżeli kartą debetową (Visa, MasterCard) wydaną do Rachunku ROR „Rodzina 500plus” Klient wykona transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę co najmniej 400 zł w miesiącu poprzedzającym
pobranie opłaty, Bank nie pobiera opłaty za użytkowanie karty, w przeciwnym wypadku opłata miesięczna 4,50 zł. 5 Bank nie pobiera opłaty miesięcznej za używanie naklejki zbliżeniowej Visa.
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

DZIAŁ V. OPŁATY I PROWIZJE BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM
ROZDZIAŁ 1. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE
Rodzaj czynności/usługi

L.P.
1.

Stawka

Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce

Bez opłat

ROZDZIAŁ 2. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM
Rodzaj czynności/usługi

L.P.

Stawka

A. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe
1.

Przelewy SEPA

14 ,00 zł

2.

Polecenia wypłaty

18 ,00 zł

B. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
1.

Przelewy SEPA

14 ,00 zł

2.

Polecenia wypłaty

18 ,00 zł

3.

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, w przypadku Walutowe przekazy
krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS

14 ,00 zł

4.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie standardowym

18 ,00 zł

a) W trybie pilnym w EUR, USD i GBP:
- z datą waluty „dziś”
b) W trybie standardowym w PLN

150,00 zł
18 ,00 zł

5.

Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta

6.

Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym

13 ,00 zł

7.

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty

100,00 zł

C. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

150,00 zł + koszty banków trzecich

150,00 zł + koszty banków trzecich

Przekaz w obrocie dewizowym:
Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.
Przelew SEPA:
Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA,
spełniający następujące warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code),
który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
3) występuje opcja kosztowa „SHA”;
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest
dostępny na stronie internetowej www.vistulabs.pl).
Przelew regulowany:
Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące
warunki:
1) waluta transakcji EUR;
2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00;
3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code),
który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz;
4) występuje opcja kosztowa „SHA”.
Polecenie wypłaty:
Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy
(beneficjenta).
*Lista Banków, do których można wykonywać przelewy natychmiastowe BlueCash dostępna jest na stronie internetowej www.bluecash.pl, www.vistulabs.pl oraz w placówkach
Vistula Banku Spółdzielczego

