Nowe, dnia 30 października 2020 roku.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2021 r. ulegnie zmianie „Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank
Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą za czynności i usługi bankowe”.
Wykaz zmian przedstawiony w tabeli dotyczy klientów indywidualnych – Rachunek „Konto za złotówkę”.
WYSZCZEGÓLNIENIE
CZYNNOŚCI
PRZED ZMIANĄ
Polecenie przelewu złożone w formie
papierowej
Polecenie przelewu realizowane w systemie
Express Elixir (złożone w formie papierowej i
za
pośrednictwem
usług
bankowości
elektronicznej)
Zlecenie stałe - Realizacja przelewu na
rachunki prowadzone przez inne banki złożone
w formie papierowej
Odwołanie zlecenia stałego złożonego w
formie papierowej

Polecenie przelewu w systemie SORBNET:
1) w kwocie do 1 000 000 zł
2) powyżej 1 000 000 zł
Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia
wykonania operacji bankowej (przelewu,
wpłaty, itp.)
UWAGA:
nie dotyczy
potwierdzeń z tytułu podatku dochodowego i
ZUS
Wyciąg z rachunku:
1) wysyłany w formie papierowej listem
zwykłym:
a) jeżeli klient korzysta z usług
bankowości elektronicznej
b) jeżeli klient nie korzysta z usług
bankowości elektronicznej
2) wydawany w placówce Banku w formie
papierowej:
a) drukowany raz w miesiącu lub
rzadziej
b) drukowany częściej niż raz w
miesiącu
Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do
dysponowania rachunkiem
Za
zmianę,
odwołanie
dyspozycji
(oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Za zmianę rachunku ze wspólnego na
indywidualny i odwrotnie
Opłata za wysłanie jednego kodu SMS
Wykonanie na wniosek klienta odblokowania
środków dostępu
Wykonanie na wniosek klienta zastrzeżenia i
zablokowania środków dostępu
Wypłata gotówki w terminalach płatniczych
sieci SGB w kasach banków SGB
Wypłata gotówki w bankomatach w kraju
innych, niż sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych
banków spółdzielczych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOSCI
PO ZMIANIE
Polecenie przelewu złożone w formie
papierowej
Polecenie przelewu Express Elixir:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
Zlecenie stałe - Realizacja przelewu na
rachunki prowadzone przez inne banki
złożone w formie papierowej
Odwołanie zlecenia stałego złożonego w
formie papierowej
Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia
stałego:
a) złożone w formie papierowej
b) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
Realizacja
przelewów
w
systemie
SORBNET:
1) złożone w formie papierowej
2) złożone za pośrednictwem usług
bankowości elektronicznej
Sporządzenie na wniosek klienta odpisów,
potwierdzenia
realizacji
przelewów,
dokumentu księgowego
Wysłanie wyciągu w formie papierowej:
a) jeżeli
klient
posiada
usługę
bankowości
elektronicznej
(internet/mobile)
b) jeżeli klient nie posiada usługi
bankowości elektronicznej (internet /
mobile)

Ustanowienie, zmiana lub odwołanie
pełnomocnictwa
do
dysponowania
rachunkiem
Ustanowienie, zmiana lub odwołanie
dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Za zmianę rachunku ze wspólnego na
indywidualny i odwrotnie
Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w
formie SMS do użytkownika
Wykonanie
na
wniosek
klienta
odblokowania środków dostępu/autoryzacji
Wykonanie
na
wniosek
klienta
zablokowania środków dostępu/autoryzacji
Wypłata gotówki w kasach banków SGB
(przy użyciu terminala POS)
Wypłata gotówki w bankomatach w kraju
innych, niż sieci SGB oraz BPS i
zrzeszonych banków spółdzielczych

OPŁATA PRZED
ZMIANĄ
4,00 zł

OPŁATA
ZMIANIE
5,00 zł

PO

5,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
3,00 zł

4,00 zł

Bez opłat

2,00 zł

2,00 zł
bez opłat

20,00 zł
20,00 zł

40,00 zł
25,00 zł

2,00 zł

3,00 zł

5,00 zł
3,30 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat

-

bez opłat

-

10,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

20,00 zł

10,00 zł

20,00 zł

0,30 zł

0,30 zł

10,00 zł

5,00 zł

25,00 zł

5,00 zł

1,50 zł

5,00 zł

3,00 zł

3%, min. 5,00 zł

Wypłata gotówki w terminalach płatniczych
innych, niż w kasach innych banków
Wypłata gotówki w bankomatach za granicą
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Zapytanie o dostępne środki w bankomatach:
1) sieci SGB
2) sieci innych, niż SGB
Sporządzenie
zestawienia
transakcji
płatniczych i przesłanie:
1) w formie elektronicznej na adres poczty email
2) w formie papierowej listem zwykłym

Wypłata gotówki w kasach innych banków,
niż banków SGB (przy użyciu terminala
POS)
Wypłata gotówki w bankomatach za
granicą
(poza
terytorium
państw
członkowskich EOG)
Transgraniczna transakcja płatnicza przy
użyciu karty debetowej do płatności
gotówkowych (na terytorium innego
państwa członkowskiego EOG)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash
back
Sprawdzenie salda w bankomatach:
1) sieci SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1
Sporządzenie
zestawienia
transakcji
płatniczych

3%, min. 4,50 zł

3%, min. 10 zł

0,00 zł

3%, min. 10 zł

0,00 zł

3% min. 5,00 zł

bez opłat

1,50 zł

1,00 zł
1,50 zł

1,50 zł
2,50 zł
5,00 zł

bez opłat
2,58 zł

Informujemy również o wprowadzeniu nowych opłat:
1. Sporządzenie kopii wyciągu – za każdy wyciąg – 10,00 zł
2. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych / historii rachunku – za każde zestawienie:
a) dla klienta posiadającego usługę bankowości elektronicznej (internet / mobile) – 5,00 zł,
b) dla klienta nie posiadającego usługi bankowości elektronicznej (internet/mobile) – bez opłat.
3. Sporządzenie kopii zestawienia transakcji płatniczych / historii rachunku – za każdy dokument:
a) za każdy miesiąc roku bieżącego – 5,00 zł,
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego i lat wcześniejszych – 10,00 zł.
4. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia – za każde zaświadczenie – 25,00 zł.
5. Opłata za wydanie duplikatu karty (w przypadku zniszczenia / uszkodzenia karty) – 10,00 zł.
6. Wydanie nowego numeru PIN – 6,00 zł.
7. Opłata za wznowienie karty – za każdą kartę – 10,00 zł.
8. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) – za każdą przesyłkę – 45,00 zł.
9. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN – bez opłat.
10. Transakcja bezgotówkowa dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza terytorium państw członkowski EOG,
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium innego państwa
członkowskiego EOG) – bez prowizji.
Podstawa prawna zmian: §86 ust. 3 „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów
indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Nowem n/Wisłą”.
Podstawa faktyczna: podwyższenie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku
o 5,64% liczonego rok do roku (IX/2020 do IX/2019),

Jeżeli przed dniem wejścia w życie proponowanych zmian do Taryfy, nie zostanie złożony przez Państwa sprzeciw wobec zmian
wprowadzanych przez Bank ani nie zostanie wypowiedziana umowa, uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2021r. Przed datą wejścia w życie zmian mogą Państwo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat.
W przypadku złożenia przez Państwa sprzeciwu i niewypowiedzenia umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie zmian, bez ponoszenia opłat.
W razie rozwiązania w wyżej wskazany sposób części umowy dotyczącej rachunku lokaty, do końca okresu umownego strony
związane będą postanowieniami w brzmieniu przed wprowadzeniem zmian.
Wszelkie informacje dotyczące oferty Banku znajdą Państwo na stronie internetowej www.bsnowe.com.pl, a także
w oddziałach Banku.
Zapraszamy do oddziałów naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek zamieszczone są na stronie internetowej.
W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony, nasi pracownicy odpowiedzą na Państwa pytania i wyjaśnią wszelkie wątpliwości.
Z poważaniem,
Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Nowem n/Wisłą

