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Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim ,
zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do czynności

bankowych realizowanych w placówkach KBS oraz za pośrednictwem dostępnych kanałów

elektronicznych.
2.

Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:
1)

KBS – Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim,

2)

elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z KBS lub KBS z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci
teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Serwis SMS, udostępniany na
podstawie odrębnej umowy,

3)

pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

4)

SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB- Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

5)

środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego KBS uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym,
w szczególności token, hasło SMS, karta chipowa, PIN do karty chipowej.

3.

KBS ustala opłaty i prowizje w złotych polskich.

4.

Kwoty prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza
włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

5.

Opłaty i prowizje podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

6.

Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

7.

Opłaty i prowizje pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo
bezgotówkowej.

8.

Opłaty i

prowizje za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się

zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
9.

Opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:
a)

po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję wykonania usługi,

b)

miesięcznie, z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez KBS, natomiast nie są
pobierane w miesiącu zakończenia korzystania z usługi,

c)

w innych okresach rozliczeniowych,

d)

zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,

e)

w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a KBS.

10. Opłaty za prowadzenie rachunku pobierane są do 15 każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu w którym otwarto
rachunek.
11. Opłaty za użytkowanie karty debetowej pobierane są 3 dnia roboczego każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
12. KBS zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie, za usługi nietypowe, realizowane na specjalne życzenie
Klienta lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym szczególności:
a)

prowizje i opłaty pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji,

b)

prowizje i opłaty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

c)

prowizje i opłaty wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

13. KBS nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie.
14. Wypłaty gotówkowe w kwocie przekraczającej 50.000 PLN bądź 5.000 USD, EUR, GBP wymagają wcześniejszego zamówienia gotówki.
15. KBS pobiera należne opłaty i prowizje w ciężar Rachunku bez odrębnej dyspozycji Posiadacza rachunku.
16. KBS zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności:
a)

podwyższenia w ciągu trzech kolejnych miesięcy o co najmniej 0,1% wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez
Prezesa GUS,

b)

zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych i rozliczeń międzybankowych,

c)

zmiany cen usług, z których bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych,

d)

zmiany przepisów prawa, zakresu formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień umów
zawartych przez bank z Klientami indywidualnymi, bądź powszechnie obowiązującej interpretacji w tym zakresie;

e)

podwyższenia wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku o co najmniej 1% liczonego rok do
roku, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
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16. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu:
a)

KBS Konto Junior - przeznaczonego dla klientów indywidualnych do 18 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 18 lat
pakiet ulega przekształceniu na KBS Konto Młodzieżowe),

b)

KBS Konto Młodzieżowy – przeznaczony dla klientów indywidualnych do 26 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta
26 lat pakiet ulega przekształceniu na KBS Konto Standard),

c)

KBS Konto Start Zawodowy - przeznaczonego dla klientów indywidualnych rozpoczynający pierwszą prace, straż., warunki promocyjne obowiązuje

d)

KBS Konto Senior - wymagany miesięczny wpływ emerytury/renty na rachunek,

e)

KBS Konto Rodzinne – przeznaczonego dla klientów indywidualnych, służącego do gromadzenia środków pieniężnych pochodzących ze świadczeń niepodlegających

przez pierwszy rok prowadzenia rachunku (po roku prowadzenia pakiet ulega przekształceniu na KBS Konto Standard),

egzekucji,
f)

KBS Konto za złotówkę – przeznaczonego dla klientów indywidualnych, którzy nie posiadają rachunku ROR w banku i nie posiadali ww. rachunku w banku w okresie
01.01.2017 – 05.11.2017 r.

17.

Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący dla wszystkich Klientów indywidualnych. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów
zawieranych z KBS.

18. Wprowadzenie niniejszej Taryfy nie powoduje zmiany wysokości stawek obowiązujących

za wybrane czynności bankowe na podstawie

indywidualnych ustaleń z Klientem.
19.

KBS nie pobiera opłat i prowizji od rachunków prowadzonych dla Rad Rodziców, Komitetów Rodzicielskich powołanych przy szkołach z terenu działania
Banku.

20. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą KBS. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje KBS do sprzedaży produktu/usługi, której
dotyczy.
21.

Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart
płatniczych.

22.

Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach
określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

23.

Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie KBS.

24.

Niniejsza Taryfa dostępna jest w każdej placówce KBS oraz na stronie internetowej KBS – www.kbs-bank.pl

3

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.1. Pakiet KBS Konto Junior
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej
6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia(brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
a) przyjęcie zlecenia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) odwołanie polecenia zapłaty
d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
9.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji,, zbiorczego raz w miesiącu)
b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c) potwierdzenie salda w formie papierowej
d) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
11. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Junior

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
bez opłat
0,5% (max. 200,00 zł)

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
2,50 zł
10,00 zł
30,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
25,00 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

0,00 zł
5,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję
opłata na koniec miesiąca

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wydruk

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię
od każdej dyspozycji

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł
nie dotyczy
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wkładu na wypadek śmierci
12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
13. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
14. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
15. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
16. Założenie blokady na rachunek z tytułu zajęcia rachunku bankowego

z powodu podania

17. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
18. Wydanie książeczki czekowej
19. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
20. Zamknięcie rachunku

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję
miesięcznie

bez opłat
nie dotyczy
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdego zrealizowanego
za jeden czek
za każdy blankiet czeków
za każdy rachunek

50,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.2. Pakiet KBS Konto Młodzieżowe
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej
6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia(brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
a) przyjęcie zlecenia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) odwołanie polecenia zapłaty
d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
9.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji, zbiorczego raz w miesiącu)
b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c) potwierdzenie salda w formie papierowej
d) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
11. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Młodzieżowe

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
0,5% (max. 200,00zł)

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
2,50 zł
10,00 zł
30,00 zł
9,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
25,00 zł
4,50 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

0,00 zł
5,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję
opłata na koniec miesiąca

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wydruk

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

30,00 zł

bez opłat
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12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
13. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
14. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
15. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
16. Założenie blokady na rachunek z tytułu zajęcia rachunku bankowego
17. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
18. Wydanie książeczki czekowej
19. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
20. Zamknięcie rachunku

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję
miesięcznie

30,00 zł
nie dotyczy
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdego zrealizowanego
za jeden czek
za każdy blankiet czeków
za każdy rachunek

10,00 zł
50,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.3. Pakiet KBS Konto Start Zawodowy
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe (pierwsza wpłata na rachunek nie mniej niż 30,00zł, wpłata w dniu zawarcia umowy)
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej
6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (pobierana tylko opłata za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
7.1. Przyjęcie upoważnienie do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty (w tym potwierdzenie
autentyczności podpisów klienta zgodnie z kartą wzorów podpisów)
7.2 Realizacja polecenia zapłaty
7.3. Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania)
7.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
9.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji, zbiorczego raz w miesiącu)
b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c) potwierdzenie salda w formie papierowej
d) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
11. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto Start
Zawodowy

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
0,5% (max. 200,00zł)

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
3,50 zł
10,00 zł
30,00 zł
9,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
1,50 zł
5,00 zł
25,00 zł
4,50 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

1,00 zł
5,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję
opłata na koniec miesiąca

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wydruk

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

30,00 zł

bez opłat
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12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
13. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
14. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
15. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
16. Założenie blokady na rachunek z tytułu zajęcia rachunku bankowego
17. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
18. Wydanie książeczki czekowej
19. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
20. Zamknięcie rachunku

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję
miesięcznie

30,00 zł
25,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdego zrealizowanego

10,00 zł
50,00 zł

za jeden czek

1,00 zł

za każdy blankiet czeków

30,00 zł

za każdy rachunek

bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.4. Pakiet KBS Konto Standard
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe (pierwsza wpłata na rachunek nie mniej niż 30,00zł, wpłata w dniu zawarcia umowy)
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej
6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (pobierana tylko opłata za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
7.1. Przyjęcie upoważnienie do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty (w tym potwierdzenie
autentyczności podpisów klienta zgodnie z kartą wzorów podpisów)
7.2. Realizacja polecenia zapłaty
7.3. Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania)
7.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/ zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
9.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji, zbiorczego raz w miesiącu)
b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c) potwierdzenie salda w formie papierowej
d) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
11. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Standard

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
0,5% (max. 200,00zł)

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
3,50 zł
10,00 zł
30,00 zł
9,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
1,50 zł
5,00 zł
25,00 zł
4,50 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

1,00 zł
5,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

opłata na koniec miesiąca
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wydruk

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

9,00 zł
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13. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
14. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
15. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
16. Założenie blokady na rachunek z tytułu zajęcia rachunku bankowego
17. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
18. Wydanie książeczki czekowej
19. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
20. Zamknięcie rachunku

za każdą dyspozycję
miesięcznie

25,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdego zrealizowanego
za jeden czek
za każdy blankiet czeków
za każdy rachunek

10,00 zł
50,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.5 Pakiet KBS Konto Senior
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe (pierwsza wpłata na rachunek nie mniej niż 30,00zł, wpłata w dniu zawarcia umowy)
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej
6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia(pobierana tylko opłata za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
a) przyjęcie zlecenia do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty
b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika
c) odwołanie polecenia zapłaty
d) aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
9.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji, zbiorczego raz w miesiącu)
b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c) potwierdzenie salda w formie papierowej
d) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
11. Ustanowienie/zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
13. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
14. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
15. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
16. Założenie blokady na rachunku z tytułu zajęcia rachunku bankowego

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Senior

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
0,5% (max. 200,00)

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
3,50 zł
10,00 zł
30,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
1,50 zł
5,00 zł
25,00 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

1,00 zł
5,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję
opłata na koniec miesiąca

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wydruk

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

bez opłat

od każdej dyspozycji

30,00 zł

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję
miesięcznie

30,00 zł
25,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł
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17. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
18. Wydanie książeczki czekowej
19. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
20. Zamknięcie rachunku

za każdego zrealizowanego
za jeden czek
za każdy blankiet czeków
za każdy rachunek

50,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.6. Pakiet KBS Konto Rodzinne
Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Rodzinne

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
0,5% (max. 200,00zł)

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej

od każdego przelewu

5,00 zł

5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
3,50 zł
10,00 zł
30,00 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję
opłata na koniec miesiąca
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wydruk

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe (pierwsza wpłata na rachunek nie mniej niż 30,00zł, wpłata w dniu zawarcia umowy)
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (pobierana tylko opłata za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
7.1. Przyjęcie upoważnienie do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty (w tym potwierdzenie
autentyczności podpisów klienta zgodnie z kartą wzorów podpisów)
7.2 Realizacja polecenia zapłaty
7.3. Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania)
7.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/ zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
9.2. Sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
9.3. Wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
9.4. Sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
9.5. Kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c)
potwierdzenie salda w formie papierowej
d)
wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e)
opinii bankowej
11. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
13. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
14. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
15. Wydanie książeczki czekowej
16. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
17. Zamknięcie rachunku

0,00 zł

od każdej dyspozycji

30,00 zł

od każdego spadkobiercy
miesięcznie

30,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za jeden czek
za każdy blankiet czeków
za każdy rachunek

1,00 zł
30,00 zł
bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.7. Pakiet KBS Konto za złotówkę
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe (pierwsza wpłata na rachunek nie mniej niż 30,00zł, wpłata w dniu zawarcia umowy)
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej
6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (pobierana tylko opłata za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
7.1. Przyjęcie upoważnienie do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty (w tym potwierdzenie
autentyczności podpisów klienta zgodnie z kartą wzorów podpisów)
7.2 Realizacja polecenia zapłaty
7.3. Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania)
7.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/ zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
9.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji, zbiorczego raz w miesiącu)
b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c) potwierdzenie salda w formie papierowej
d) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
11. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto za
złotówkę

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
0,5% (max. 200,00zł)

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
3,50 zł
10,00 zł
30,00 zł
9,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
1,50 zł
5,00 zł
25,00 zł
4,50 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

1,00 zł
5,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję

10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

opłata na koniec miesiąca
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

za każdy wydruk

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

1,00 zł
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13. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
14. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
15. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
16. Założenie blokady na rachunek z tytułu zajęcia rachunku bankowego
17. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
18. Wydanie książeczki czekowej
19. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
20. Zamknięcie rachunku

za każdą dyspozycję
miesięcznie

25,00 zł
5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

za każdą dyspozycję
za każdego zrealizowanego
za jeden czek
za każdy blankiet czeków
za każdy rachunek

10,00 zł
50,00 zł
1,00 zł
30,00 zł
bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS
Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych
Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR)
1.8. Pakiet KBS Podstawowy rachunek płatniczy
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe (pierwsza wpłata na rachunek nie mniej niż 30,00zł, wpłata w dniu zawarcia umowy)
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki

4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej
6. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
6.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (brak opłaty za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia (pobierana tylko opłata za realizację przelewu)
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
7. Polecenie zapłaty
7.1. Przyjęcie upoważnienie do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty (w tym potwierdzenie
autentyczności podpisów klienta zgodnie z kartą wzorów podpisów)
7.2. Realizacja polecenia zapłaty
7.3. Odwołanie polecenia zapłaty (za złożenie jednego odwołania)
7.4. Aktualizacja zgody polecenia zapłaty
8. Ustanowienie/ zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
9. Wyciągi bankowe
9.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a)sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b)sporządzenie po każdej operacji (w formie papierowej)
c)wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d)sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e)kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
9.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji, zbiorczego raz w miesiącu)
b) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych lub ich
wtórników
10. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
klient określił datę dokonania operacji
klient nie określił daty dokonania operacji
c) potwierdzenie salda w formie papierowej
d) wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
1

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS
Podstawowy rachunek
płatniczy

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wypłaty
za każde niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

0,00 zł/1,00 zł1
0,00 zł/3,50 zł1
0,00 zł/10,00 zł1
0,00 zł/30,00 zł1
0,00 zł/9,00 zł1

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

0,00 zł/1,00 zł1
0,00 zł/1,50 zł1
0,00 zł/5,00 zł1
0,00 zł/25,00 zł1
0,00 zł/4,50 zł1
0,00 zł/15,00 zł1

od każdego przelewu
od każdego przelewu

0,00 zł/1,00 zł1
0,00 zł/5,00 zł1

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

0,00 zł/1,00 zł1
0,00 zł/5,00 zł1
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
0,00zł/3,00zł1
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
za każdą dyspozycję

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

opłata na koniec miesiąca
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdy załącznik

bez opłat

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdy załącznik

bez opłat

za każdy wydruk

bez opłat

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

0,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna wg.taryfy
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e) opinii bankowej
11. Ustanowienie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci
12. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
13. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
14. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła
15. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez
posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
16. Założenie blokady na rachunek z tytułu zajęcia rachunku bankowego
17. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
18. Wydanie książeczki czekowej
19. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (w terminie 1m-ca)
20. Zamknięcie rachunku

za każdą opinię

bez opłat

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdego spadkobiercy
za każdą dyspozycję
miesięcznie

bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą dyspozycję

bez opłat

za każdą dyspozycję
za każdego zrealizowanego
za jeden czek
za każdy blankiet czeków
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS

Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy w złotych (uruchamiany odrębną Uchwałą Zarządu)
Wyszczególnienie czynności (usługi)
Tryb pobierania opłaty

Opłata w PLN

1. Otwarcie rachunku

za każdy rachunek

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego

za każdy rachunek

bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy

od każdej wpłaty

bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego
a) pierwsza w danym miesiącu kalendarzowym
b) druga i kolejna w danym miesiącu kalendarzowym

od każdej wypłaty
od każdej wypłaty

bez opłat
10,00 zł

5. Przelewy z rachunku oszczędnościowego
a) wpłata na rachunek
b) pierwszy przelew w danym miesiącu kalendarzowym
c) drugi i kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym

za każdy przelew
za każdy przelew
za każdy przelew

bez opłat
bez opłat
10,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą czynność

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdego zrealizowanego

50,00 zł

za każdą dyspozycję

30,00 zł

za każdy wydruk
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

za każdy rachunek

5,00 zł

6. Ustanowienie/zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
7. Ustanowienie/ odwołanie/ zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
8.

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu

9. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym
10. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
11. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny
12. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc
b) odpisu jednej operacji z rachunku
c) pisemnego potwierdzenia salda
d) zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
13. Zamkniecie rachunku
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS

Rozdział 3. Rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie a'vista
Wyszczególnienie czynności (usługi)

Tryb pobierania opłaty

Opłata w PLN

1 Otwarcie rachunku

za każdy rachunek

bez opłat

3. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie (książeczka a 'vista)

od każdej wpłaty

bez opłat

od każdego wpłaty/wypłaty

bez opłat

za każdy przelew

nie realizowane

5. Przyjęcie wniosku o utracie książeczki oszczędnościowej do rachunku oszczędnościowego
płatnego na każde żądanie a 'vista

od każdej książeczki

1% kwoty wkładu
(min.10 zł max. 100zł)

6. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej do rachunku oszczędnościowego płatnego na
każde żądanie a 'vista

od każdej książeczki

30,00 zł

7. Likwidacja książeczki oszczędnościowej do rachunku oszczędnościowego płatnego na każde
żądanie a 'vista

za każdą książeczkę

5,00 zł

8. Ustanowienie/zmiana albo odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą czynność

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdego zrealizowanego

50,00 zł

za każdy wydruk
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie a 'vista
4. Przelewy z rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie a 'vista

9. Ustanowienie/ odwołanie/ zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
10. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
11. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku oszczędnościowym
płatnym na każde żądanie a'vista
12. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu
wykonawczego
13. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc
b) odpisu jednej operacji z rachunku
c) pisemnego potwierdzenia salda
d) zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
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Rozdział 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
Wyszczególnienie czynności (usługi)

Tryb pobierania opłaty

Opłata w PLN

za każdy depozyt

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wpłaty

bez opłat
bez opłat

od każdego wpłaty/wypłaty
od każdego wpłaty/wypłaty

bez opłat
bez opłat

od każdego przelewu
od każdego przelewu

bez opłat
10,00 zł

5. Przyjęcie wniosku o utracie książeczki oszczędnościowej (systematycznego oszczędzania,
mieszkaniowej lub wydanej na życzenie klienta książeczki do lokaty terminowej)

od każdej książeczki

1% kwoty wkładu
(min.10 zł max. 100zł)

6. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej

od każdej książeczki

30,00 zł

7. Przepisanie wkładu w związku z przelewem praw

od każdej dyspozycji

30,00 zł

8. Wydanie z archiwum na życzenie klienta zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej

od każdej książeczki

30,00 zł

za każde zaświadczenie

30,00 zł

10. Likwidacja:
a) wkładu oszczędnościowego terminowego zgodnie z terminem wynikającym z potwierdzenia
b) wkładu oszczędnościowego terminowego przed terminem wynikającym z potwierdzenia
c) książeczki systematycznego oszczędzania
d) książeczki mieszkaniowej

za każdy depozyt
za każdy depozyt
za każdą książeczkę
za każdą książeczkę

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

11. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą zmianę lub odwołanie

30,00 zł

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdego zrealizowanego

50,00 zł

za każdy wydruk
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

1. Otwarcie depozytu terminowego
2. Prowadzenie depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej
a) depozyty terminowe
b) książeczki oszczędnościowe (systematycznego oszczędzania, mieszkaniowej)
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) depozytu terminowego
b) książeczki oszczędnościowej (systematycznego oszczędzania, mieszkaniowej)
4. Przelewy z depozytu terminowego i książeczki oszczędnościowej
a) na rachunek prowadzony w KBS
b) na rachunek prowadzony w innym banku krajowym

9. Wydanie zaświadczenie na wniosek klienta o stanie oszczędności

12. Ustanowienie/ odwołanie/ zmiana dyspozycji (oświadczenia)) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
13. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
14. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty terminowej,
książeczki systematycznego oszczędzania
15. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu
wykonawczego
16. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc
b) odpisu jednej operacji z rachunku
c) pisemnego potwierdzenia salda
d) zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
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Rozdział 5. Rachunki oszczędnościowe w walucie wymienialnej
Wyszczególnienie czynności (usługi)

Tryb pobierania opłaty

Opłata w PLN

1. Otwarcie rachunku walutowego

za każdy rachunek

bez opłat

2. Prowadzenie rachunku walutowego

za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

od każdego wpłaty/wypłaty

bez opłat

od każdego przelewu
od każdego przelewu

5,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
3,50 zł
10,00 zł
30,00 zł
9,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
1,50 zł
5,00 zł
25,00 zł
4,50 zł
15,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu
od każdego doładowania

1,00 zł
5,00 zł
bez opłat

za każdą zmianę

bez opłat

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każdą czynność

30,00 zł

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
4. Realizacja przelewów zagranicznych (poleceń wypłaty za granicę):
a) złożonych w formie papierowej
b) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
5. Realizacja przelewów krajowych:
5.1. na rachunki prowadzone w walucie PLN:
5.1.1. w kwocie przelewu poniżej równowartości 1.000.000,00 zł
5.1.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS za wyjątkiem przelewów ZUS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych w systemie SORBNET
e) na rachunki ZUS
5.1.2. w kwocie przelewu powyżej równowartości 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5.2. na rachunki prowadzone w walutach wymienialnych:
5.2.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.2.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
5.3. Doładowanie telefonu w bankowości internetowej

6. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku walutowego
7. Ustanowienie/zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
8. Ustanowienie/ odwołanie/ zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu
10. Realizacja każdego tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc tytułu wykonawczego
11. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku walutowym
12. Anulowanie awizowanej wcześniej wypłaty gotówkowej (powyżej równowartości 5 000 EURO,
USD, GBP)
13. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku historii rachunku za okres poprzedzający bieżący miesiąc
b) odpisu jednej operacji z rachunku
c) pisemnego potwierdzenia salda
d) zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e) opinii bankowej
14. Wyciągi bankowe
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
d) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii dokumentów źródłowych
lub ich wtórników

od każdego spadkobiercy

30,00 zł

za każdego zrealizowanego

50,00 zł

za każdą dyspozycję

10,00 zł

za każde niepodjęte awizowanie

0,30%

za każdy wydruk
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

22

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS

Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.1 Pakiet KBS Konto Junior
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)
c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4. Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu
5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Junior

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł3
100,00 zł
2,00 zł4
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego kanału

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł2

Opłata dotyczy nowych klientów Pakietu KBS Konto Junior, którzy zadeklarują ponoszenie opłaty za wydanie tokena w okresach miesięcznych
Opłata dotyczy Klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior, którzy będą mieli wydany token po dniu wejścia w życie nowej taryfy
4 Do końca ważności tokena wydanego przez dniem wejścia w życie nowej taryfy dla klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior zwolnieni z opłaty za użytkowanie
tokena
2
3
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Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.2 Pakiet KBS Konto Młodzieżowe
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena
b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)

c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4. Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu
5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Młodzieżowe

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

0,00 zł
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł 6
100,00 zł
2,00 zł 7
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł

od każdego kanału
od każdej dyspozycji

50,00 zł
bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł5

Opłata dotyczy nowych klientów Pakietu KBS Konto Młodzieżowe, którzy zadeklarują ponoszenie opłaty za wydanie tokena w okresach miesięcznych
Opłata dotyczy Klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Młodzieżowe, którzy będą mieli wydany token po dniu wejścia w życie nowej taryfy
7 Do końca ważności tokena wydanego przez dniem wejścia w życie nowej taryfy Klienci indywidualni Pakietu KBS Konto Młodzieżowe zwolnieni z opłaty za użytkowanie
tokena
5
6
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Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.3 Pakiet KBS Konto Start Zawodowy
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa(telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Start Zawodowy

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

0,00 zł
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

2.

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)

c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4.

Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

8

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
2,00 zł
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego kanału

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł8

Opłata dotyczy nowych klientów Pakietu KBS Konto Start Zawodowy, którzy zadeklarują ponoszenie opłaty za wydanie tokena w okresach miesięcznych
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Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.4 Pakiet KBS Konto Standard
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Standard

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

0,00 zł
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

2.

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)

c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4.

Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

9

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
2,00 zł
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego kanału

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł9

Opłata dotyczy nowych klientów Pakietu KBS Konto Standard, którzy zadeklarują ponoszenie opłaty za wydanie tokena w okresach miesięcznych
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Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.5 Pakiet KBS Konto Senior
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
Senior

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

0,00 zł
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

2.

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)

c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4.

Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

10

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
2,00 zł
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego kanału

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł10

Opłata dotyczy nowych klientów Pakietu KBS Konto Senior, którzy zadeklarują ponoszenie opłaty za wydanie tokena w okresach miesięcznych
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Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.6 Pakiet KBS Konto za złotówkę
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS Konto
za złotówkę

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

0,00 zł
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

2.

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)

c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4.

Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
2,00 zł
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego kanału

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł
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Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.7. Rachunki oszczędnościowe w walucie wymienialnej
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1.
Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

Tryb pobierania opłaty

Rachunki
walutowe

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

0,00 zł
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

2.

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)

c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2.
Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4.

Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

11

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
2,00 zł
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego kanału

10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
50,00 zł

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł11

Opłata dotyczy nowych klientów, którzy założą rachunek walutowy i zadeklarują ponoszenie opłaty za wydanie tokena w okresach miesięcznych
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Rozdział 6. Bankowość elektroniczna
6.8 Pakiet KBS Podstawowy rachunek płatniczy
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b) powiadomienie SMS o stanie salda
Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

Tryb pobierania opłaty

Pakiet KBS
Podstawowy
rachunek płatniczy

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

bez opłat
bez opłat

2.

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)

c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4.

Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/ mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od dnia
podpisania umowy/wznowienia tokena
f) zmiana numeru telefonu

5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdego kanału

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

bez opłat

od każdej przesyłki

bez opłat

bez opłat
bez opłat
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Rozdział 7. Karty płatnicze12
Wyszczególnienie czynności (usługi)

Tryb
pobierania
opłaty

Visa Electron
„młodzieżowe”/
13

Mastercard
„młodzieżowa”

Visa
Electron/14
Maestro/15
Mastercard/

Karta mobilna
Visa HCE

Visa Electron
pay Wave
Visa Electron
pay Wave
„młodzieżowa”

Mastercard do
“konta za
złotówkę”

1. Wydanie karty dla:
a) posiadacza rachunku
b) współposiadacza rachunku16
c) osoby wskazanej17

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
20,00 zł

bez opłat
bez opłat
bez opłat

2. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej lub
duplikatu w przypadku uszkodzenia18

od każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3. Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie
wskazanej19

za każdą kartę

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

4. Wydanie nowej karty, duplikatu karty, numeru
PIN, wznowienie karty w trybie ekspresowym
(dostarczenie przesyłki z kartą, numerem PIN
w ciągu 3 dni roboczych)20

za każdą
przesyłkę

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

45,00 zł

miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie

bez opłat
bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
bez opłat
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

4,00 zł
4,00 zł
bez opłat
4,00 zł
4,00 zł
bez opłat
nie dotyczy
4,00 zł22
4,00 zł23

0,00 zł/2,00 zł
0,00 zł/2,00 zł
bez opłat
0,00 zł/2,00 zł
0,00 zł/2,00 zł
bez opłat
nie dotyczy
0,00 zł/2,00 zł24
0,00 zł/2,00 zł25

4,00 zł
4,00 zł
bez opłat
4,00 zł
4,00 zł
bez opłat
nie dotyczy
4,00 zł26
4,00 zł27

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
0,00 zł
nie dotyczy
nie dotyczy

od każdą
zmianę

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

bez opłat
1,50 zł

2 % min. 5,00 zł
2% min. 4,50 zł
3 % min 10,00 zł
1,50 zł

2,60 zł
3% min.4,50 zł
0,00 zł
0,00 zł

5. Użytkowanie karty 21
a) przez Posiadacza
- Pakiet KBS Konto Junior
- Pakiet KBS Konto Młodzieżowe
- Pakiet KBS Konto Start Zawodowy
- Pakiet KBS Konto Standard
- Pakiet KBS Konto Senior
- Pakiet KBS Konto Rodzinne
-Pakiet KBS Konto za złotówkę
b) przez współposiadacza (w przypadku, gdy
Posiadacz i/lub pełnomocnik ma wydaną kartę)
c) przez Pełnomocnika
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub
wypłat gotówki na wniosek Klienta
7. Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA
i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
b) w kasach SGB (terminal POS)28
c) w bankomatach innych Banków, niż wskazane w
lit.a
d) w kasach innych Banków, niż wskazane w lit. b29
e) za granicą
f) w ramach usługi cashback
8. Wydanie pierwszego numeru PIN
9. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez
konieczności zamawiania duplikatu karty)
10. Zmiana numeru PIN w bankomatach
a) banków SGB
b) w bankomatach innych Banków, niż wskazane w
lit. a
11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) banków SGB
b) w bankomatach innych Banków, niż wskazane w
lit.a
12. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta

za każdą
wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji

2,60 zł
3% min.4,50 zł
3% min.4,50 zł
1,50 zł

2,60 zł
2,60 zł
3% min.4,50 zł 3 % min. 4,50 zł
3% min.4,50 zł 3 % min. 4,50 zł
1,50 zł
1,50 zł

za każdy
numer PIN

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

3,50 zł

za każdy
numer PIN

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

6,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

4,50 zł
7,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

bez opłat

2,00 zł
2,58 zł

2,00 zł
2,58 zł

2,00 zł
2,58 zł

2,00 zł
2,58 zł

2,00 zł
2,58 zł

za każdą
zmianę
za każde
sprawdzenie
za każde
sprawdzenie
miesięczna

Nie dotyczy Podstawowego Rachunku Płatniczego
Z dniem 1 czerwca 2018r. karta wycofana z oferty Banku
14 Z dniem 1 czerwca 2018r. karta wycofana z oferty Banku
15 Z dniem 1 marca 2018r. karta wycofana z oferty Banku
16 Nie dotyczy kart młodzieżowych, oraz Pakietu KBS Konto Rodzinne
17 Nie dotyczy kart młodzieżowych, oraz Pakietu KBS Konto Rodzinne
18 Nie dotyczy karty mobilnej Visa HCE
19 Wznowienie karty - nie dotyczy karty mobilnej VISA HCE
20 Nie dotyczy karty mobilnej Visa HCE, za wyjątkiem wydania i przesłania nowego numeru PIN
21 0 zł za użytkowanie karty mobilnej VISA HCE pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych kartą na kwotę minimum 500 zł miesięcznie, w przeciwnym razie opłata
za użytkowanie będzie wynosić 2,00 zł
22 Nie dotyczy klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior, KBS Konto Młodzieżowe i KBS Konto Rodzinne
23 Nie dotyczy klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior i KBS Konto Rodzinne
24 Nie dotyczy klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior, KBS Konto Młodzieżowe i KBS Konto Rodzinne
25
Nie dotyczy klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior i KBS Konto Rodzinne
26 Nie dotyczy klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior, KBS Konto Młodzieżowe i KBS Konto Rodzinne
27 Nie dotyczy klientów indywidualnych Pakietu KBS Konto Junior i KBS Konto Rodzinne
28 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
29 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
12
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13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
życzenie Klienta
14. Rezygnacja z karty na wniosek Klienta przed
upływem roku od jej wydania lub wznowienia
15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie
transakcji dokonanej kartą Visa w walucie innej
niż PLN

16. Transakcje bezgotówkowe/ zbliżeniowe

za każde
zestawienie

Naliczana od
kwoty transakcji,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji
za każdą
transakcję

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

2,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

3%
dot. kart Visa
Electron

3%
dotyczy kart
Visa Electron

3%
dotyczy kart Visa
Electron

Bez opłat

Bez opłat

Bez opłat

3%
Bez opłat

nie dotyczy

Bez opłat

Karty przedpłacone
1.

Wydanie karty i numeru
PIN
Zasilenie rachunku karty
Kwota minimalna
pierwszej wpłaty na
rachunek karty
Zastrzeżenie karty
Użytkowanie karty
Zmiana PIN w
bankomatach:

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

a) Banków SGB
b) innych, niż wskazane w punkcie 1
Opłata za wypłatę
gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A.
i zrzeszonych banków spółdzielczych
b) w kasach SGB ( przy użyciu terminalu POS)
c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2
(przy użyciu terminalu POS)
e) w bankomatach za granicą
Zestawienie transakcji
przesłanej do klienta
Transakcję
bezgotówkowe

za każdą kartę

25,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

na każdą kartę

30,00 zł

za każdą kartę
miesięcznie

bez opłat
bez opłat

za każdą zmianę
za każdą zmianę

4,50 zł
7,00 zł

za każdą wypłatę,
naliczana od
wypłaconej kwoty,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

bez opłat
1,50 zł
1,30 zł
3 % nie mniej niż 4,50 zł
3 % nie mniej niż 4,50 zł

miesięcznie

bez opłat

za każdą transakcję

bez opłat

Karty charge
Wyszczególnienie czynności (usługi)
Wydanie karty
a)
dla Posiadacza KBS Konto Standard, Senior
b)
dla współposiadacza KBS Standard, Senior
c)
dla Pełnomocnika
2. Wznowienie karty
3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce
a) uszkodzonej
b) utraconej
4. Użytkowanie karty przez Posiadacza/ Współposiadacza/
Pełnomocnika
5. Zastrzeżenie karty płatniczej
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat
gotówki na wniosek Klienta
7. Wydanie pierwszego numeru PIN
8. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN
9. Zmiana numeru PIN w bankomatach
a) banków SGB
b) w bankomatach innych Banków, niż wskazane w lit. a
10. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta
11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji do Klienta
12. Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i
zrzeszonych Banków Spółdzielczych
b) w kasach SGB (terminal POS)30
c) w bankomatach innych Banków, niż wskazane w lit.a
d) w kasach innych Banków, niż wskazane w lit. b31
e) za granicą
13. Transakcje bezgotówkowe

Tryb pobierana opłaty

MasterCard
Standard

VISA Classic

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł
50,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

20,00 zł
40,00 zł

5,00 zł

5,00 zł

za każdą kartę

bez opłat

5,00 zł
bez opłat

1.

14. Przekroczenie limitu transakcyjnego
15. Za odroczony termin płatności od transakcji
bezgotówkowych i wypłat gotówki:
a) w kraju
b) za granicą

30
31

za każdą zmianę

5,00 zł

5,00 zł

za każdy numer PIN
za każdy numer PIN

3,50 zł
6,00 zł

3,50 zł
6,00 zł

za każdą zmianę
za każdą zmianę
miesięczna
za każde zestawienie

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
3,00 zł

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
3,00 zł

za każdą wypłatę, naliczona od
wypłaconej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

2%
2 % min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
2 % min. 4,50 zł
2 % min. 4,50 zł
bez opłat

2%
2 % min. 4,50 zł
3% min. 3,50 zł
3 % min. 4,50 zł
3 % min. 4,50 zł
bez opłat

5%

5%

za każdą transakcję
naliczona od kwoty
przekroczenia
miesięczna, naliczona od kwoty
transakcji wykonanych w
poprzednim cyklu
rozliczeniowym

1%
1%

Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.
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16. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do
spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o
kartę

za każdy monit/wezwanie

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju32

za każdą kartę

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju 33
19. Rezygnacja z karty na wniosek Klienta przed upływem roku
od jej wydania lub wznowienia

za każdą kartę

20. Opłata za przewalutowania i rozliczenie rozliczenie
transakcji dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN

10,00 zł

10,00 zł

równowartość w złotych 150 USD plus
koszty operacyjne MasterCard /Visa

za każdą kartę

bez opłat

bez opłat

Naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

bez opłat

3%

MasterCard

VISA

bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

42,00 zł
30,00 zł

42,00 zł
30,00 zł

25,00 zł

25,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

25,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

25,00 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

za każdą wypłatę, naliczana od
wypłacanej kwoty, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

3% min.6,00 zł
3% min.6,00 zł
3% min.6,00 zł
3% min.6,00 zł
3% min.7,00 zł
4,50 zł
bez opłat
6,00 zł

3% min.6,00 zł
3% min.6,00 zł
3% min.6,00 zł
3% min.6,00 zł
3% min.7,00 zł
4,50 zł
bez opłat
6,00 zł

5 % min. 50,00 zł

5 % min. 50,00 zł

za każdy upomnienie

bez opłat

bez opłat

za każde zestawienie

2,00 zł

2,00 zł

Karty kredytowe

3.

Wyszczególnienie czynności (usługi)
1. Wydanie karty
a) głównej
b) dołączonej
2. Użytkowanie karty (opłata nie pobierana w pierwszym roku
użytkowania pierwszej karty)
a) głównej
b) dołączonej
3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej
4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN
5.Wznowienie karty
6 Zastrzeżenie karty
7. Zmiana limitu kredytowego
8. Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
Banków Spółdzielczych
b) w kasach banków SGB (terminal POS)34
c) w bankomatach innych, niż wskazane w lit. a
d) w kasach innych banków, niż wskazane w lit. b 35
e) w bankomatach za granicą
9. Zmiana PIN w bankomatach
10. Wydanie pierwszego numeru PIN
11. Wydanie nowego numeru PIN
12.

Minimalna kwota do zapłaty

13.

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w
cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta
Rezygnacja z karty na wniosek Klienta przed upływem
roku od jej wydania lub wznowienia
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju
Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

14.
15.
16.
17.
18.

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN

Tryb pobierania opłaty
za każdą kartę
za każdą kartę
rocznie z góry za każdy rok
ważności karty (pierwszej i
wznowionych)
za każdą kartę

za każdą zmianę
za każdy numer PIN
za każdy numer PIN
naliczana zgodnie z
regulaminem funkcjonowania
kart kredytowych i umową

za każdą kartę

45,00 zł

45,00 zł

za każdą kartę
za każdą kartę

nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy

naliczana od kwoty transakcji
pobierana w dniu rozliczenia
operacji, brak możliwości
zmiany stawki poprzez ITOP

-

3%

Określone wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB- Banku SA z dnia rozliczenia płatności
Określone wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku SA z dnia rozliczenia płatności
34 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
35 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
32
33

33

Karty walutowe (EUR, GBP, USD) dla klientów indywidualnych Uchwała Zarządu Nr172/ZA/2018 z dnia
18.10.2018 r. obowiązuje od 02.11.2018 r.
1. Użytkowanie karty

za każdą kartę miesięcznie

1EUR*
1,5USD*
1GBP*

bez opłat
2. Opłata za wypłatę gotówki:
1)w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych
banków spółdzielczych
2)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
3)w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4)w kasach innych banków, niż wskazane w
pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
5)w bankomatach za granicą

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
naliczana od wypłacanej
kwoty

1EUR, 1USD, 1GBP
1,50EUR, 2USD, 1GBP,
3% min. 1,50EUR ,2USD, 1GBP,
3% min.1,5EUR, 2USD, 1GBP,

3. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
4. Wydanie nowego numeru PIN
5. Zmiana PIN w bankomatach:
1)w sieci SGB
2)innych, niż wskazane w pkt1

za każdą wypłatę, pobierana w
dniu rozliczenia operacji
za każdy numer PIN
za każdą zmianę

0,5EUR, 0,5USD, 0,5GBP,
1,5EUR, 2USD, 1GBP*
1EUR,1USD, 1GBP
1,50EUR, 2USD, 1GBP

6.Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1)sieci SGB
2)innych, niż wskazane w pkt1

za każde sprawdzenie

7. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta:
1)w formie papierowej za pośrednictwem poczty
2)w formie elektronicznej

miesięcznie

0,25EUR, 0,3USD, 0,2GBP
1EUR, 1USD, 1GBP
0,50EUR, 0,6USD, 0,4GBP*
bez opłat

* opłata niepobierana do 31 grudnia 2018 r.
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Rozdział 8. Karty płatnicze-Podstawowy rachunek płatniczy
Wyszczególnienie czynności (usługi)
1.Wydanie karty dla:
a)posiadacza rachunku
b)współposiadacza rachunku
c)osoby wskazanej

Tryb pobierania opłaty

Mastercard PRP

za każdą kartę
za każdą kartę
za każdą kartę

bez opłat
bez opłat
bez opłat

2.Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej lub
duplikatu w przypadku uszkodzenia

za każdą kartę

bez opłat

3.Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej
posiadaczowi, współposiadaczowi lub osobie
wskazanej

za każdą kartę

bez opłat

4.Wydanie nowej karty, duplikatu karty, numeru PIN,
wznowienie karty w trybie ekspresowym
(dostarczenie przesyłki z kartą, numerem PIN
w ciągu 3 dni roboczych)
5.Użytkowanie karty
a) przez Posiadacza
- Pakiet KBS Podstawowy rachunek płatniczy
b)przez współposiadacza (w przypadku, gdy
Posiadacz i/lub pełnomocnik ma wydaną kartę)
c)przez Pełnomocnika
6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub
wypłat gotówki na wniosek Klienta
7.Opłata za wypłatę gotówki:
a)w bankomatach banków SGB oraz BPS SA
i zrzeszonych Banków Spółdzielczych
b)w kasach SGB (terminal POS)
c)w bankomatach innych Banków, niż wskazane w
lit.a
d)w kasach innych Banków, niż wskazane w lit. b
e)za granicą
g) w ramach usługi cashback
8.Wydanie pierwszego numeru PIN

za każdą przesyłkę

miesięcznie
miesięcznie

bez opłat
bez opłat

miesięcznie

bez opłat

od każdą zmianę

bez opłat

bez opłat
bez opłat

za każdą wypłatę, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

za każdy numer PIN

9. Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN (bez
za każdy numer PIN
konieczności zamawiania duplikatu karty)
10. Zmiana numeru PIN w bankomatach
a) banków SGB
za każdą zmianę
b) w bankomatach innych Banków, niż wskazane w
lit. a
11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach
a) banków SGB
za każde sprawdzenie
b) w bankomatach innych Banków, niż wskazane w
za każde sprawdzenie
lit.a
12. Zestawienie transakcji przesłane do Klienta
miesięczna
13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na
za każde zestawienie
życzenie Klienta
14. Rezygnacja z karty na wniosek Klienta przed
upływem roku od jej wydania lub wznowienia
15.Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji
Naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu
dokonanej kartą Visa w walucie innej niż PLN
rozliczenia operacji
16.Transakcje bezgotówkowe/ zbliżeniowe
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bez opłat

za każdą transakcję

0,00zł/2,60zł36
0,00zł/3%min 4,50zł36
3% min.4,50zł36
bez opłat

bez opłat
bez opłat

4,50 zł
7,00 zł
bez opłat
2,00 zł
2,58 zł
2,00 zł
bez opłat
bez opłat
Bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna wg.taryfy
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Rozdział 9. Kredyty i pożyczki
Wyszczególnienie czynności (usługi)

Tryb pobierania opłaty

Opłata w PLN

od kwoty udzielonego kredytu
od kwoty udzielonego kredytu

2,00 %
2,00 %

b) przygotowawcza, pobierana od kwoty przyznanych :
- pożyczek hipotecznych
- kredytów konsolidacyjnych
- kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie

od kwoty udzielonego kredytu

do 100 000zł - 2,50 % nie mniej niż 250,00 zł
powyżej 100 000 zł -2,00 %

c) Kredyt na budownictwo mieszkaniowe
- prowizja przygotowawcza

od kwoty udzielonego kredytu

do 100 000zł - 2,50 % nie mniej niż 250,00 zł
powyżej 100 000 zł -2,00 %

1. Prowizje
a) przygotowawcza pobierana od kwoty przyznanych:
- kredytów konsumenckich
- kredyt konsumencki dla Seniora

- opłata za inspekcję rozliczającą wykorzystanie kredytu
(dla kredytów udzielonych do 21.07.2017r.)
c) Kredyt odnawialny w ROR
- prowizja za udzielenie kredytu
- prowizja za odnowienie na kolejne 12 miesięczne okresy liczone od dnia
zawarcia umowy
d) kredyt studencki
- prowizja od udzielonego kredytu
2. Wydanie na wniosek klienta
a) duplikatu umowy kredytowej/pożyczki
b) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenie, że klient nie figuruje
jako dłużnik
c) opinia bankowa

opłata jednorazowa

od kwoty udzielonego kredytu
przy każdorazowym odnowieniu kredytu
na kolejne 12 m-cy
od kwoty uruchamianej transzy

5. Za rozpatrzenie wniosku o przystąpienie do długu osoby trzeciej

2,00 %37
0,75%
10,00 zł

za każde zaświadczenie
za każdą opinie

70,00 zł
100,00 zł

za każdy harmonogram

bez opłat

jednorazowo od kwoty

3,5 %– 4,5% nie mniej niż 50,00 zł

za każdą zmianę

2 % - 5 % nie mniej niż 50,00 zł

za każdą zmianę
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki
pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo

bez opłat
1 % nie mniej niż 50,00 zł

za każdą promesę

100,00 zł

6. Za wydanie promesy kredytowej
7. Za sporządzenie (dla kredytów udzielonych do 21.07.2017r.):
a) zaświadczenia o wykreślenie hipoteki, zastawu rejestrowego,
b) wydruku odpisu księgi wieczystej
8. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie gruntów

za każde zaświadczenie
za każdy wydruk
za każdą zgodę

9. Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu)/wezwania do
zapłaty – w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.
b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia
21.07.2017 r.
c) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie
konsumenckim udzielone po 11 marca 2016 r.;
d) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia
22.07.2017 r.
10. Inne czynności wykonywane na życzenie klienta
11. Za sporządzenie i wysłania zapytania do innego banku o zadłużeniu na
wniosek klienta
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2,00 %

za każdy odpis

3.Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta
4. Czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej lub umowy
pożyczki wykonane na wniosek Kredytobiorcy lub Pożyczkobiorcy
a) prolongata terminu spłaty kredytu / pożyczki
b) zmiana zabezpieczenia i inne zmiany warunków umowy kredytowej lub
umowy pożyczki
c) czynności związane z przedterminową spłatą części kredytu lub pożyczki
wykonane przez Kredytobiorcę lub Pożyczkobiorcę wymagających zmiany
postanowień umowy kredytu lub pożyczki w formie aneksu do umowy
skutkujące zmianą kwoty spłaty bądź terminu spłaty

100 zł

40,00 zł
30,00 zł
25,00 zł

10,00 zł
za każde upomnienie /wezwanie
bez opłat

za każdą czynność
za każde zapytanie

50,00 zł
15,00 zł

Opłata dotyczy nowych umów zawieranych po dniu wejścia w życie nowej Taryfy.
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS

Dział III. Usługi dla rachunków rozliczeniowych PKZP i oszczędnościowych SKO
Rozdział 1. Obsługa rachunków PKZP i SKO
Wyszczególnienie czynności (usługi)
Tryb pobierania opłaty

PKZP

SKO

jednorazowo przy otwarciu
rachunku
miesięczna

bez opłat

bez opłat

7,00 zł

bez opłat

od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
od każdej niepodjęte
awizowanie

bez opłat
bez opłat
0,50 % (max. 200,00 zł)

bez opłat
bez opłat
bez opłat

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
3,50 zł

0,50 zł
1,00 zł

od każdego przelewu

10,00 zł

10,00 zł

od każdego przelewu

30,00 zł

nie dotyczy

od każdego przelewu
od każdego przelewu

1,00 zł
1,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

od każdego przelewu

5,00 zł

5,00 zł

od każdego przelewu
od każdego przelewu

25,00 zł
15,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

bez opłat
3,00 zł
5,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
bez opłat
bez opłat

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

za każdą dyspozycję
opłata na koniec miesiąca

10,00 zł

nie dotyczy

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

bez opłat
5,00 zł
10,00 zł

za każdy załącznik

1,00 zł

1,00 zł

za każdy wyciąg
za każdy wyciąg
za każdy wyciąg

bez opłat
5,00 zł
5,00 zł

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

za każdy wyciąg

10,00 zł

nie dotyczy

za każdy załącznik

1,00 zł

nie dotyczy

za każdy wydruk

10,00 zł

10,00 zł

za każdy odpis
za każdy odpis
za każde potwierdzenie
za każde zaświadczenie
za każdą opinię

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

10,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
50,00 zł

9. Uzyskanie na hasło telefoniczne informacji o stanie rachunku

miesięcznie

5,00 zł

nie dotyczy

10. Uzyskanie informacji o stanie rachunku przez telefon po podaniu hasła

miesięcznie

5,00 zł

5,00 zł

za każdą dyspozycję

20,00 zł

Bez opłat

za jeden czek

1,00 zł

1,00 zł

za każdy blankiet czeków

30,00 zł

30,00 zł

za każdy rachunek

bez opłat

bez opłat

1. Otwarcie rachunku
2. Prowadzenie rachunku
3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
a) wpłaty gotówkowe
b) wypłaty gotówkowe
c) nie podjęcie awizowanej kwoty gotówki
4. Realizacja przelewów:
4.1. w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł
4.1.1. złożonych w formie papierowej:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych
w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych
w systemie SORBNET
4.1.2. złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:
a) na rachunki prowadzone przez KBS
b) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS
c) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych
w systemie Express Elixir
d) na rachunki prowadzone w innych bankach, niż bank KBS – realizowanych
w systemie SORBNET
4.2. w kwocie powyżej 999.999,99 zł (przelewy realizowane są systemie SORBNET)
5. Zlecenia stałe i jednorazowe zrealizowane w terminie wskazanym przez Klienta
5.1. realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
5.2. Realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu
a) ustanowienie zlecenia
b) realizacja zlecenia
c) modyfikacja/odwołanie zlecenia
6. Ustanowienie/ Odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
7. Wyciągi bankowe
7.1. Dla Klientów nie posiadających dostępu do bankowości internetowej
a) sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
b) sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
c) sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie papierowej)
d) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii
dokumentów źródłowych lub ich wtórników
7.2. Dla Klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej
a) udostępnienie wyciągu bankowego w bankowości internetowej (po każdej operacji,
zbiorczego raz w miesiącu)
b)
sporządzenie i/lub wysłanie zbiorczego raz w miesiącu (w formie papierowej)
c)
sporządzenie i/lub wysłanie po każdej operacji (w formie papierowej)
d)
sporządzenie i/lub wysłanie duplikatu wyciągu bankowego (w formie
papierowej)
e) kompletowanie i przekazanie Klientowi załączników do wyciągów - kopii
dokumentów źródłowych lub ich wtórników
8. Sporządzenie na wniosek Klienta
a) wydruku komputerowego (historii do rachunku)
b) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum KBS w przypadku gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił daty dokonania operacji
c)
potwierdzenie salda w formie papierowej
d)
wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
e)
opinii bankowej

11. Działania KBS podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo
z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego
odbiorcy
12. Wydanie książeczki czekowej
13. Nieodebranie przygotowanych na wniosek klienta blankietów czeków gotówkowych (
w terminie 1 m-ca)
14. Zamknięcie rachunku
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS

Dział III. Usługi dla rachunków rozliczeniowych PKZP i oszczędnościowych SKO
Rozdział 2. Bankowość elektroniczna PKZP
Wyszczególnienie czynności (usługi)
Tryb pobierania opłaty
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)/internetowa (telefon)
b)
powiadomienie SMS o stanie salda
2. Opłata za korzystanie z elektronicznych kanałów dostępu
a) bankowość internetowa (token)
b) bankowość internetowa (telefon)
c) powiadomienia SMS:
- raz dziennie o godzinie 19:00
- po każdej zmianie salda
3. Środki dostępu do bankowości internetowej
3.1. Opłaty związane z tokenem
a) wydanie pierwszego tokena

b) wydanie drugiego i kolejnego tokena (w tym wznowienie)
c) wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta
d) użytkowanie tokena
e) zastrzeżenie tokena
3.2. Opłata za wydanie identyfikatora +hasła/klucz
a) wydanie pierwszego
b) wydanie drugiego i kolejnego
c) wydanie w miejsce utraconego lub uszkodzonego tokena przez Klienta
d) wydanie w miejsce wznowienia/ w przypadku rezygnacji z tokena
e) wysłanie autoryzacyjnego kodu SMS
4. Wykonanie na wniosek Klienta
a) odblokowanie kanału dostępu
b) zablokowanie kanału dostępu
c) odblokowanie indywidualnego hasła do bankowości internetowej (tokena)/
mobilnej(telefon)
d) ponowne przesłanie identyfikatora ID (nazwy użytkownika)
e) rezygnacja z bankowości internetowej/mobilnej/serwisu SMS przez upływem 1 roku od
dnia podpisania umowy/wznowienia tokena
f)
zmiana numeru telefonu
5. Wyjazd interwencyjny do Klienta
6. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do Klienta drogą pocztową za potwierdzeniem
odbioru
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PKZP

za każdy rachunek
za każdy rachunek

bez opłat
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

0,00 zł
bez opłat

miesięczna od każdego rachunku
miesięczna od każdego rachunku

5,00 zł
10,00 zł

za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
- jednorazowo albo
miesięcznie
za każdy token
za każdy token
za każdy token

80,00 zł
2,00 zł
100,00 zł
2,00 zł
bez opłat

za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
za każdy identyfikator+ hasło
miesięcznie

bez opłat
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
2,00 zł

od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji
od każdej dyspozycji

bez opłat
10,00 zł
bez opłat

od każdej dyspozycji
od każdego kanału

bez opłat
50,00 zł

od każdej dyspozycji

bez opłat

od każdy wyjazd

100,00 zł

od każdej przesyłki

10,00 zł

80,00 zł
2,00 zł38

Opłata dotyczy nowych rachunków PKZP, które zadeklarują ponoszenie opłaty za wydanie tokena w okresach miesięcznych
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Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w KBS

Dział IV. Pozostałe opłaty
Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe
Wyszczególnienie czynności (usługi)

Tryb pobierania opłaty

Opłaty w PLN

1. Wpłaty gotówkowe
a) na rachunki prowadzone w KBS:
bez opłat

 wszystkie rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe (wszystkie pakiety)

od każdej wpłaty

 rolnicze

od każdej wpłaty

bez opłat *

od każdej wpłaty

0,20 % nie mniej niż 1,00 zł *

od każdej wpłaty

0,50 % nie mniej niż 3,50 zł *

od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty
od każdej wpłaty

0,50% nie mniej niż 5,00 zł
0,50% nie mniej niż 5,00 zł
0,50% nie mniej niż 12,00 zł
bez opłat
bez opłat

po wykonaniu operacji

30,00 zł

miesięcznie

30,00 zł

jednorazowo

40,00 zł

miesięcznie
jednorazowo

30,00 zł
30,00 zł

naliczana od wymienianej
kwoty
naliczana od wymienianej
kwoty

2,00 % min. 5,00 zł

2. Wymiana banknotów zmiętych lub uszkodzonych nie budzących zastrzeżeń co do ich
autentyczności

naliczana od wymienianej
kwoty

2,00 % min. 5,00 zł

3. Wypłaty z rachunku- pod nazwą „Uznania do wyjaśnienia”

naliczana od wypłaconej
kwoty

0,50 % nie mniej niż 15,00 zł

4. Za wydanie kserokopii dokumentu wpłaty pozostającego w archiwum banku w przypadku
gdy:
- klient określił datę dokonania operacji
- klient nie określił dokładnie daty dokonania operacji

za każdą kserokopię
za każdą kserokopię

10,00 zł
25,00 zł

5.Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową
osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 pkt. 1, pkt. 1a i pkt.
1b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn.
zm.)
a) w jednej jednostce organizacyjnej KBS
b) w każdej następnej jednostce organizacyjnej KBS

za każde przekazanie
za każde przekazanie

50,00 zł
20,00 zł

za każde przekazanie
za każde przekazanie

40,00 zł
15,00 zł

za każde przekazanie
za każde przekazanie

200,00 zł
50,00 zł

 wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe

b)
c)
d)
e)
f)

 przedsiębiorstwa indywidualne , spółki, pozostałe (bieżące, pomocnicze) – dokonane przez
osoby trzecie
wszystkie wpłaty na rachunki prowadzone w innych Bankach niż KBS
wpłaty na US
wpłaty na ZUS
depozyty i lokaty terminowe w KBS
na rachunki działalności pożytku publicznego

Rozdział 2. Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych
1. Przyjęcie depozytu do przechowania: klucze, papiery wartościowe (w tym bony
oszczędnościowe, akcje i obligacje)
2. Przechowywanie depozytu
Uwaga: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych z urzędu, np. przez instytucje
wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, albo na zabezpieczenie kredytu
3. Opłata za portfel- kasetę do skarbca nocnego oraz klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca
nocnego (jeśli umowa nie przewiduje inaczej)
4. Za korzystanie z wrzutni nocnej (jeśli umowa nie przewiduje inaczej)
5. Za utracony prze klienta klucz do wrzutni

Rozdział 3. Inne czynności i usługi bankowe
1. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub
paczkowania
a) banknotów
b) monet

3,00 % min. 5,00 zł

Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności.

Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo
bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zm.)
6. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę
bankową (sądom za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o podział majątku
wspólnego małżonków oraz o spadek; organom skarbowym; osobom fizycznym
dysponującym postanowieniem sądu o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko
poszukuje się rachunku)
a) w jednej jednostce organizacyjnej KBS
b) w każdej następnej jednostce organizacyjnej KBS
7. Udzielenie informacji w związku prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji art. 5.)
a) dłużnik posiada/nie posiada rachunki bankowe, lokaty, papiery wartościowe lub inne
wierzytelności podlegające zajęciu b) przesłanie historii rachunków bankowych, lokat
b) przesłanie historii rachunków bankowych, lokat
8. Za wydanie klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla
audytorów
9. Za zastrzeżenie:
a)
dokumentu tożsamości osoby korzystającej z oferty KBS
b)
dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana w pkt. 1
10.

Skup i sprzedaż walut obcych

za każde przekazanie

150,00 zł

za każde zastrzeżenie
za każde zastrzeżenie

bez opłat
10,00 zł

za każdą transakcję

bez prowizji

* lub zgodnie z wcześniej zawartą umową
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