Wzór nr 38

DOKUMENT DOTYCZĄCY OPŁAT
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM
Podane w dokumencie opłaty i prowizje dotyczą najbardziej reprezentatywnych usług
powiązanych z rachunkiem płatniczym.
Pełne informacje na temat opłat lub prowizji dotyczących pozostałych usług świadczonych i
powiązanych z rachunkiem zawiera TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU
SPÓŁDZIELCZEGO BYTOM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH z dnia 08 sierpnia
2018r. stanowiąca załącznik do wzorca umownego rachunku płatniczego.
Nazwa handlowa rachunku płatniczego: PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY



Niniejszy dokument przedstawia informacje o opłatach za korzystanie z reprezentatywnych usług
powiązanych z rachunkiem. Celem dokumentu jest pomoc Wnioskodawcom w porównaniu tych
opłat z opłatami innych rachunków w Banku Spółdzielczym Bytom i innych bankach.
Informacje obejmujące objaśnienia pojęć zawartych w DOKUMENCIE DOTYCZĄCYM OPŁAT
Z TYTUŁU USŁUG ZWIĄZANYCH Z RACHUNKIEM PŁATNICZYM stanowią załącznik do
niniejszego dokumentu.

USŁUGI

OPŁATY I PROWIZJE

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM
Pakiet 5 przelewów krajowych w
miesiącu, w tym realizacja zlecenia
stałego w placówce

0 zł

( z wyłączeniem polecenia przelewu
wewnętrznego)
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
Wypłaty karta debetową w innych
bankomatach na terenie Polski poza ww.
pakietem są związane z opłatami

0 zł

wskazanymi w niniejszym dokumencie.

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH)
Polecenie przelewu

W placówce Banku za przelew

1 zł

[Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR W systemie bankowości
(pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest internetowej/mobilnej za przelew
w systemie SORBNET) ]

0 zł

Polecenie przelewu wewnętrznego

W placówce Banku za przelew

0 zł

W systemie bankowości
internetowej/mobilnej za przelew

0 zł

W placówce Banku za przelew

1 zł

Potwierdzenie wykonania przelewu

W systemie bankowości
internetowej/mobilnej za przelew

Polecenie zapłaty

0 zł

Za zlecenie

0zł

Zlecenie stałe

Za zlecenie (w placówce)

1 zł

[realizacja]

Za zlecenie (w bankowości internetowej/
mobilnej)

0 zł

[realizacja]

KARTY I GOTÓWKA
Transakcja płatnicza przy użyciu karty
debetowej do płatności
bezgotówkowych w kraju

0 zł

Wypłata gotówki we wskazanych
bankomatach Grupy BPS SA

0 zł

Wypłata gotówki w pozostałych
bankomatach w kraju

4 zł

Transgraniczna transakcja płatnicza przy Od transakcji
użyciu karty debetowej do płatności

0 zł

bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza przy Od transakcji
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych
Wydanie karty płatniczej

2% min.
10 zł

jednorazowo

15 zł

miesięcznie

3 zł

[karty debetowej]
Obsługa karty debetowej
Wypłata gotówki

0 zł

Wpłata gotówki

0 zł

KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM I USŁUGI POWIĄZANE
Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego

INNE USŁUGI
Prowadzenie rachunku płatniczego

miesięcznie

0 zł

Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych (na wniosek Posiadacza
rachunku)

Bieżący lub historyczny

5 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku płatniczym
Informacja telefoniczna na hasło

30 zł

miesięcznie

Usługa bankowości elektronicznej
Powiadomienie SMS

1 zł
0 zł

miesięcznie

2 zł

