Dokument dotyczący opłat

Bank Spółdzielczy w Brodnicy
87-300 Brodnica, ul. Kamionka 27
bank@bsbrodnica.pl, www.bsbrodnica.pl

Nazwa rachunku: Konto Mobilne
Data: obowiązuje od dnia 03.06.2019 r.





Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych z rachunkiem
płatniczym. Umożliwi on Państwu porównanie tych opłat z opłatami za inne rachunki.
Dodatkowo mogą mieć zastosowanie opłaty za korzystanie z usług powiązanych z tym rachunkiem, które
nie są wymienione w niniejszym dokumencie. Pełne informacje mogą Państwo znaleźć w „Taryfie prowizji
i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Brodnicy dla klientów indywidualnych”.
Dostępny jest również bezpłatny glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie.

Usługa

Opłata

Ogólne usługi powiązane z rachunkiem
Prowadzenie rachunku

Opłata miesięczna

0 zł

Płatności (z wyjątkiem kart płatniczych)
Polecenie przelewu:
Polecenie przelewu wewnętrznego w
złotych lub w walucie obcej w ramach
rachunków prowadzonych w Banku
Polecenie przelewu w złotych na rachunki
w innych bankach krajowych

złożone w placówce Banku
złożone za pośrednictwem bankowości
internetowej
realizowane w systemie ELIXIR:

8 zł
0 zł

złożone w placówce Banku

8 zł

złożone za pośrednictwem bankowości
internetowej

0 zł

realizowane w systemie Express ELIXIR
złożone w placówce Banku
złożone za pośrednictwem bankowości
internetowej

Polecenie przelewu SEPA

Polecenie przelewu w walucie obcej na
rachunki w innych bankach krajowych
realizowane w trybie standardowym

10 zł
5 zł

realizowane w systemie SORBNET

30 zł

złożone w placówce Banku

15 zł

złożone za pośrednictwem bankowości
internetowej

10 zł

złożone w placówce Banku

0,25%
min.30zł
max. 200 zł
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złożone za pośrednictwem bankowości
internetowej
Polecenie przelewu w walucie obcej lub
złotych na rachunki prowadzone za granicą złożone w placówce Banku
realizowane w trybie standardowym
[polecenie wypłaty]
złożone za pośrednictwem bankowości
internetowej

0,20%
min.30zł
max. 200 zł
0,25%
min.30zł
max. 200 zł
0,20%
min.30zł
max. 200 zł

Zlecenie stałe (realizacja)

0 zł

Polecenie zapłaty (realizacja)

0 zł

Karty i gotówka
Wydanie karty płatniczej [debetowej]

Posiadaczowi rachunku jednorazowo
Pełnomocnikowi jednorazowo

Użytkowanie karty debetowej

Opłata miesięczna:
za użytkowanie pierwszej karty:
gdy Posiadaczem konta jest osoba która
nie ukończyła 26 lat
gdy Posiadaczem konta jest osoba która
ukończyła 26 lat
opłata 0 zł wynosi w przypadku gdy w
danym miesiącu za który opłata jest
należna zostały zaksięgowane transakcje
bezgotówkowe dokonane przy użyciu kart
wydanych do konta na łączną kwotę co
najmniej 500 zł
za użytkowanie drugiej i kolejnych [od karty]

Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych
Transgraniczna transakcja płatnicza
przy użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych

0 zł
10 zł

0 zł

0 zł/8 zł

3 zł
0 zł
2% min. 8 zł

Wypłata gotówki

0 zł

Wpłata gotówki

0 zł

Kredyty w rachunku płatniczym i usługi powiązane
Udzielenie kredytu
Odnowienie – przedłużenie umowy
kredytu na następny okres 12 miesięcy

0,00%
1,2%

Podwyższenie kwoty kredytu

2,00%

Obniżenie kwoty kredytu

0,00%

Zmiana innych postanowień Umowy
kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Wysłanie wezwania do zapłaty z tytułu
zadłużenia przeterminowanego listem
poleconym
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia lub jego brak,
potwierdzającego posiadanie rachunku
bankowego i/lub o wysokości obrotów i
salda oraz, że rachunek jest lub nie jest

100 zł za aneks
0 zł

30 zł
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wolny od zajęcia
Wydanie zaświadczenia o całkowitej
spłacie kredytu
Sporządzenie i wydanie duplikatu
umowy kredytowej lub kopii innego
dokumentu z dokumentacji kredytowej

0 zł
50 zł

Inne usługi
Sporządzenie zestawienia transakcji
płatniczych (na wniosek Posiadacza
rachunku)
Wydanie zaświadczenia o posiadanym
rachunku

5 zł
15 zł

Usługa bankowości elektronicznej

miesięcznie

Usługa bankowości telefonicznej

usługa jest nie dostępna

Powiadamianie SMS

miesięcznie

0 zł

5 zł

Glosariusz pojęć stosowanych w niniejszym dokumencie
Prowadzenie rachunku – uprawniony podmiot prowadzi rachunek płatniczy do użytkowania przez klienta.
Polecenie przelewu – na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek przelewa środki z rachunku klienta
na inny rachunek.
Zlecenie stałe – na zlecenie klienta podmiot prowadzący rachunek regularnie przelewa środki w określonej
wysokości z rachunku klienta na inny rachunek.
Polecenie zapłaty - polecenie zapłaty stanowi udzieloną bankowi dyspozycję wierzyciela przelania
określonej kwoty z rachunku bankowego dłużnika na rachunek bankowy wierzyciela.
Wydanie karty płatniczej – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 2003 z późn.
zm.).
Użytkowanie karty debetowej – uprawniony podmiot wydaje kartę płatniczą umożliwiającą wykonywanie
transakcji płatniczych, z wyjątkiem transakcji w ciężar środków udostępnionych z tytułu kredytu, powiązaną z
rachunkiem klienta. Kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu debetowej jest pobierana w całości
bezpośrednio z rachunku klienta.,
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowychusługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na
terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego
wykorzystania karty.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - 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.
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.
Kredyt w rachunku płatniczym – kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w rozumieniu art. 5
pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. , poz. 993 z
późn. zm.).
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – 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.
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę
prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym lub usługach
świadczonych konsumentowi.
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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.
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.
Powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego
za pośrednictwem wiadomości SMS.
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