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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Taryfa Opłat i Prowizji pobieranych przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu za czynności bankowe w
walucie krajowej, zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w
placówkach Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej.

2.

Przez użyte w niniejszej Taryfie określenia należy rozumieć:
a.

Bank - Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu,

b.

BLIK - usługa płatności mobilnych, umożliwiająca użytkownikom smartfonów dokonywanie
płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz wypłacanie gotówki przy użyciu kodów
generowanych w aplikacji mobilnej,

c.

Konto Moc Korzyści - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w pakiecie z bankowością
internetową, prowadzony dla Klientów indywidualnych, niezwiązany z prowadzeniem działalności
gospodarczej lub rolniczej,

d.

Standard/Optimum/Premium – plany taryfowe dla Konta Moc Korzyści, określające stawki opłat i
prowizji za poszczególne czynności (pakiety czynności), zgodnie z wyborem dokonanym przez

e.

Klienta indywidualnego.
Konto dla młodych - rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w pakiecie z bankowością
internetową, prowadzony dla Klientów indywidualnych, którzy ukończyli 13 rok życia, ale nie
przekroczyli 21 roku życia. Rachunek niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub

f.

rolniczej,
Konto Ekspert - rachunek bieżący w pakiecie z bankowością internetową, prowadzony dla Klientów
instytucjonalnych,

g.

PKZP – Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe,

h.
i.

Planet Cash - bankomaty oznaczone logotypem „Planet Cash”,
Płatność PayByLink - mechanizm płatności internetowych umożliwiający dokonywanie zapłaty za
nabywane towary lub usługi bezpośrednio z systemu bankowości internetowej Banku, polegający
na automatycznym wypełnieniu formularza przelewu i prostej autoryzacji transakcji realizowanej

j.

przez Klienta,
Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) – rachunek płatniczy dedykowany Klientom indywidualnym,
którzy na moment złożenia wniosku o otwarcie tego rachunku, nie posiadają rachunku płatniczego
w innym banku. PRP nie może być zakładany jako konto wspólne. Bank jest zobowiązany prowadzić
PRP i realizować określone czynności bankowe zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów
ustawy o usługach płatniczych,

k.

Przelew ekspresowy „BlueCash” – przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym, z
wykorzystaniem mechanizmów systemu informatycznego BlueCash, działającego w oparciu o
zgodę Prezesa NBP na prowadzenie systemu szybkich przelewów; maksymalna kwota
pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 10 000 zł. Bank realizuje złożone dyspozycje 7 dni w
tygodniu przez 24 godziny na dobę,

l.

Przelew ekspresowy „Express Elixir” – przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym, z
wykorzystaniem mechanizmów systemu informatycznego Express Elixir, wykorzystując
infrastrukturę Krajowej Izby Rozliczeniowej i Narodowego Banku Polskiego środki nie opuszczają
systemu bankowego; maksymalna kwota pojedynczego przelewu ekspresowego wynosi 50 000 zł.
Bank realizuje złożone dyspozycje 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

m. Przelew pilny „SORBNET” – przekazywanie środków pieniężnych, w czasie rzeczywistym, bez
ograniczenia maksymalnej kwoty pojedynczego przelewu. Bank realizuje złożone dyspozycje w dni
robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8:00 do 14:45,
n.

Rachunek oszczędnościowy – rachunek otwierany w pakiecie z kontem osobistym, prowadzony dla
Klientów indywidualnych, niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej. W
przypadku stwierdzenia przez Bank, że Klient indywidualny korzysta z usług dla potrzeb
wykonywanej działalności gospodarczej lub rolniczej, Bank ma prawo dokonać naliczenia opłat i
prowizji, zgodnie ze stawkami określonymi w Części 2 dla rachunków "Ekspert”,
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o.

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – rachunek prowadzony dla Klientów indywidualnych,
niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej. W przypadku stwierdzenia
przez Bank, że Klient indywidualny korzysta z usług dla potrzeb wykonywanej działalności
gospodarczej lub rolniczej, Bank ma prawo dokonać naliczenia opłat i prowizji, zgodnie ze stawkami
określonymi w Części 2 dla rachunków "Ekspert”,

p.

Rachunek VAT – nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, na
zasadach określonych w Prawie bankowym,

q.

SKO - Szkolne Kasy Oszczędności,

r.

Spółdzielcza

Sieć

Bankomatów

–

bankomaty

oznaczone

logotypem

„Spółdzielcza

Sieć

Bankomatów” wybranych banków zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej i Banku Polskiej
Spółdzielczości.
s.

Państwa członkowskie na terenie EOG - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg,
Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,
Wielka Brytania, Włochy.

t.

Karta

przedpłacona

-

międzynarodowa

karta

płatnicza,

za

pomocą

której

posiadacz

karty/użytkownik karty może dysponować saldem rachunku karty poprzez dokonywanie transakcji
płatniczych, w miejscach oznaczonych logo tożsamym z logo umieszczonym na awersie i/lub
rewersie karty z fizycznym użyciem karty oraz bez fizycznego przedstawienia karty.
3.

Bank ustala prowizje i opłaty w PLN.

4.

Opłaty i prowizje pobierane są:

5.

a.
b.

po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych,

c.

zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego,

d.

zgodnie z zawartą umową.

Opłaty za prowadzenie rachunków pobierane są za pełen okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem, że w
przypadku Klientów indywidualnych opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz
miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu, a opłaty
roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli Klient zrezygnował z usługi przed upływem

6.

roku od pobrania opłaty.
Opłaty za karty płatnicze wydane do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych nie są pobierane w
miesiącu wydania karty oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Nicolaus Bank
Spółdzielczy w Toruniu, a opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli Klient

7.

zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.
Opłaty związane z obsługą rachunków pomocniczych pobierane są z rachunku podstawowego podmiotu,
chyba że z Klientem uzgodniono inny tryb.

8.

Pojedyncze transakcje płatnicze – polecenia wypłaty w obrocie dewizowym – realizowane są przez SGBBank S.A. za pośrednictwem Banku zgodnie z „Taryfą Prowizji i Opłat za czynności i usługi bankowe – waluty
wymienialne”.

9.

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, chyba że umowa lub
zlecenie stanowi inaczej.

10. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza.
11. Wypłaty gotówkowe dokonywane w bankomatach przy użyciu kart płatniczych realizowane są:
a.

w ramach standardowych limitów dziennych, określonych stosownymi Regulaminami świadczenia
usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych;

b.

na życzenie klienta możliwe jest ustalenie indywidualnych limitów kwotowych wypłat wynoszących
maksymalnie:

▪
▪

dla Klienta indywidualnego – 15.000 PLN dziennie,
dla Klienta instytucjonalnego – 15.000 PLN dziennie.

12. Wypłaty gotówkowe dokonywane w placówce realizowane są w ramach limitów kwotowych wynoszących:
a. dla Klienta indywidualnego - 15.000 PLN dziennie,
b.

dla Klienta instytucjonalnego - 15.000 PLN dziennie.
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13. Wpłaty/wypłaty są realizowane w placówkach, które prowadzą obsługę kasową. Lista placówek
prowadzących obsługę kasową dostępna jest na stronie internetowej Banku.
14. Wypłaty gotówkowe w placówce przekraczające limity określone w pkt. 13 wymagają wcześniejszego
zamówienia gotówki (awizowania wypłaty) do godziny 10.30 dnia poprzedzającego dzień planowanej
wypłaty.
15. Wypłaty gotówkowe dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Nicolaus Bank przy
użyciu karty płatniczej lub usługi identyfikacji biometrycznej realizowane są w ramach limitów dziennych
wynoszących:
a.

dla Klienta indywidualnego – 15.000 PLN dziennie,

b. dla Klienta instytucjonalnego – 15.000 PLN dziennie.
16. Wypłaty gotówki w bankomatach oraz wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Nicolaus Bank
realizowane w kwotach wyższych niż limity dzienne, o których mowa w pkt 12 i 15, wymagają indywidualnych
ustaleń z Bankiem.
17. W przypadku dyspozycji zamknięcia rachunku opłaty i prowizje nie są pobierane, jeżeli kwota środków
zgromadzonych na rachunku uniemożliwia pobranie należnych Bankowi prowizji i opłat z tytułu realizacji
przelewu lub wypłaty gotówkowej.
18. Taryfa dostępna jest w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej edokumenty.bstorun.pl.
19. Niniejsza Taryfa ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów.
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CZĘŚĆ I
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
oraz SKO, PKZP I RAD RODZICÓW
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ROZDZIAŁ I.
1.1.

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE

KONTO DLA MŁODYCH (13-20 LAT) - OPŁATY PODSTAWOWE

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

jednorazowo

0,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku
Otwarcie rachunku

0,00 w przypadku posiadania
karty do rachunku
Prowadzenie rachunku

miesięcznie
7,95 w przypadku nieposiadania
karty do rachunku

Przelewy
Wykonywane w bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

0,00

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00

- szybka płatność w systemie PayByLink1
- przelew ekspresowy „BlueCash”1

od każdego przelewu

0,99
5,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”1

5,00

- przelew pilny „SORBNET”1

25,00

Wykonywane w placówce
- na rachunki prowadzone w Banku2

3,90

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- przelew ekspresowy „BlueCash”

7,90
od każdego przelewu

10,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”

10,00

- przelew pilny „SORBNET”

35,00

Zlecenia stałe
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za
pośrednictwem bankowości internetowej
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w
placówce

0,00
od każdej dyspozycji

Realizacja zlecenia stałego

10,00
0,45

Polecenie zapłaty
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty

od każdej dyspozycji

10,00
0,45

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub
identyfikacji biometrycznej

od każdej wpłaty

Dokonywane w placówce

0,00
0,50% (min. 7,00)

Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub
identyfikacji biometrycznej

od każdej wpłaty

Dokonywane w placówce

0,00
0,50% (min. 7,00)

Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
Dokonywane w bankomatach Planet Cash
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w bankomatach za granicą3 na terenie EOG
Dokonywane w bankomatach za granicą poza terenem EOG

0,00
za każdą wypłatę,
naliczana od wypłacanej
kwoty, pobierana w dniu
rozliczenia operacji

Dokonywane w ramach usługi Cashback

0,00
5,00
5,00
3,00% (min. 5,00)
1,50

Samoobsługa i obsługa zdalna
Miesięczna opłata za kartę Mastercard, Visa:
a)

1

w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim
miesiącu kalendarzowym
1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty

miesięcznie

0,00

Brak możliwości wykonania przelewu w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych

Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w
stosunku do Banku
3
Operatorzy zagraniczni mogą pobierać dodatkową opłatę
2
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b) w przypadku niedokonania przez Klienta w poprzednim
miesiącu kalendarzowym
1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty

2,95

Identyfikacja biometryczna
Udostępnienie identyfikacji biometrycznej do rachunku

jednorazowo

0,00

Użytkowanie identyfikacji biometrycznej do rachunku

miesięcznie

0,00

Internet Banking
Udostępnienie systemu bankowości internetowej Internet Banking jednorazowo

0,00

Użytkowanie systemu bankowości internetowej Internet Banking

miesięcznie

0,00

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji
transakcji

za każdy SMS

0,00

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres z danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za
pośrednictwem bankowości internetowej
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00
za każdy wyciąg

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w
oddziale

0,00
0,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w
oddziale

0,00
za każdy wyciąg

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

10,00
30,00

1.2. POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO KONTA DLA MŁODYCH
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Wydanie (pierwszej) karty do rachunku
Wydanie duplikatu karty (opłata niepobierana jeżeli wystąpiły przyczyny
niezależne od Klienta)
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z
powodu kradzieży, zagubienia)

0,00
30,00
za każdą kartę
30,00

Wznowienie/zastrzeżenie/zablokowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek Klienta
Przesłanie do Klienta (pierwszego) numeru PIN
Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN

Stawka

0,00
za każdą zmianę
za każdy PIN

0,00
0,00
10,00

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

za każdą zmianę

5,50
7,00

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych
Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta w formie elektronicznej
na adres poczty e-mail
Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta w formie papierowej
listem zwykłym

za każde sprawdzenie
miesięcznie
za każde zestawienie

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

1,50
2,50
0,00
7,00
10,00

Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę

45,00

Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

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

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00% Mastercard
3,00% Visa

Taryfa Opłat i Prowizji
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1.3. KONTO MOC KORZYŚCI – Plany taryfowe: STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

STANDARD

OPTIMUM

PREMIUM

jednorazowo

0,00

0,00

0,00

0,00 w
przypadku
posiadania
karty do
rachunku

4,95 w przypadku
posiadania karty
do rachunku

12,95 w
przypadku
posiadania karty
do rachunku

Otwarcie i prowadzenie rachunku
Otwarcie rachunku

Prowadzenie rachunku

miesięcznie
7,95 w
przypadku
nieposiadania
karty do
rachunku

20,90 w
12,90 w przypadku
przypadku
nieposiadania
nieposiadania
karty do
karty do
rachunku
rachunku

Przelewy
Wykonywane w bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

0,00

0,00

0,00

0,45

0,00 (15 szt./m-c)
kolejny 0,45

0,00

0,99

0,99

0,99

5,00

5,00

5,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”1

5,00

0,00 (1szt./m-c)
kolejny 5,00

0,00 (3 szt./m-c)
kolejny 5,00

- przelew pilny „SORBNET”1

25,00

25,00

25,00

- na rachunki prowadzone w Banku5

3,90

3,90

3,90

- na rachunki prowadzone w innych bankach

7,90

7,90

7,90

10,00

10,00

10,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”

10,00

10,00

10,00

- przelew pilny „SORBNET”

35,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

0,45

0,45

0,45

10,00

10,00

10,00

0,45

0,45

0,45

0,00

0,00

0,00

0,50% (min. 7,00)

0,50% (min. 7,00)

0,50% (min. 7,00)

0,00

0,00

0,00

0,50% (min. 7,00)

0,50% (min. 7,00)

0,50% (min. 7,00)

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- szybka płatność w systemie PayByLink1
- przelew ekspresowy „BlueCash”4

od każdego przelewu

Wykonywane w placówce

- przelew ekspresowy „BlueCash”

od każdego przelewu

Zlecenia stałe
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia
stałego za pośrednictwem bankowości internetowej
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia
stałego w placówce

od każdej dyspozycji

Realizacja zlecenia stałego
Polecenie zapłaty
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia
zapłaty

od każdej dyspozycji

Realizacja polecenia zapłaty
Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty
płatniczej lub identyfikacji biometrycznej

od każdej wpłaty

Dokonywane w placówce
Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty
płatniczej lub identyfikacji biometrycznej

od każdej wpłaty

Dokonywane w placówce
Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci
Bankomatów”
Dokonywane w bankomatach Planet Cash
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju

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

Brak możliwości wykonania przelewu w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych
Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w
stosunku do Banku
4
5

Taryfa Opłat i Prowizji
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Dokonywane w bankomatach za granicą6 na terenie
EOG

rozliczenia operacji

5,00

5,00

5,00

Dokonywane w bankomatach za granicą poza
terenem EOG

3,00% (min. 5,00)

3,00% (min. 5,00)

3,00% (min. 5,00)

Dokonywane w ramach usługi Cashback

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

7,95

7,95

7.95

Samoobsługa i obsługa zdalna
Miesięczna opłata za kartę Mastercard, Visa:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w
poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych przy użyciu karty na sumę
min. 300 zł
b) w przypadku niedokonania przez Klienta w
poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych przy użyciu karty na sumę
min. 300 zł

miesięcznie

Identyfikacja biometryczna
Udostępnienie identyfikacji biometrycznej do
rachunku

jednorazowo

0,00

0,00

0,00

Użytkowanie identyfikacji biometrycznej do rachunku

miesięcznie

0,00

0,00

0,00

Udostępnienie systemu bankowości internetowej
Internet Banking

jednorazowo

0,00

0,00

0,00

Użytkowanie systemu bankowości internetowej
Internet Banking

miesięcznie

0,00

0,00

0,00

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do
autoryzacji transakcji

za każdy SMS

0,00

0,00

0,00

Internet Banking

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres z danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za
pośrednictwem bankowości internetowej
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

za każdy wyciąg

- w wersji papierowej wysyłany listem
zwykłym/odbierany w oddziale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

30,00

30,00

30,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem
zwykłym/odbierany w oddziale

za każdy wyciąg

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

6

Operatorzy zagraniczni mogą pobierać dodatkową opłatę

Taryfa Opłat i Prowizji
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1.4.

POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO KONTA MOC KORZYŚCI

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Wydanie (pierwszej) karty do rachunku
Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli
wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta)
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart
utraconych z powodu kradzieży, zagubienia)

Przesłanie do Klienta (pierwszego) numeru PIN
Przesłanie do Klienta nowego numeru PIN

OPTIMUM

PREMIUM

0,00

0,00

0,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

5,50

5,50

5,50

7,00

7,00

7,00

1,50

1,50

1,50

2,50

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

7,00

7,00

7,00

10,00

10,00

10,00

45,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

0,00%
Mastercard
3,00% Visa

0,00%
Mastercard
3,00% Visa

0,00%
Mastercard
3,00% Visa

za każdą kartę

Wznowienie/zastrzeżenie/zablokowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek Klienta

STANDARD

za każdą zmianę
za każdy PIN

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

za każdą zmianę

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych
Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail
Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie
papierowej listem zwykłym
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
Klienta
Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)
Transakcje bezgotówkowe

za każde sprawdzenie
miesięcznie

za każde zestawienie

za każdą przesyłkę
-

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

Taryfa Opłat i Prowizji

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana
w dniu rozliczenia
operacji
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1.5. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY - OPŁATY PODSTAWOWE
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Otwarcie rachunku

opłata jednorazowa

0,00

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Przelewy
Pięć pierwszych transakcji w miesiącu kalendarzowym
Przelewy i zlecenia stałe wykonywane w placówce/bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia
samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

od każdego przelewu

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00
0,00

Szósta i kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym
Przelew i zlecenia stałe wykonywane w placówce Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

3,90

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- przelew ekspresowy „BlueCash”

7,90
od każdego przelewu

10,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”

10,00

- przelew pilny „SORBNET”

25,00

Przelewy i zlecenia stałe wykonywane w placówce/bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia
samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

0,00

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,45

- szybka płatność w systemie PayByLink4
- przelew ekspresowy „BlueCash” 4

0,99
od każdego przelewu

5,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir” 4

5,00

- przelew pilny „SORBNET”4

25,00

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w placówce lub wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub
identyfikacji biometrycznej

od każdej wpłaty

0,00

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

pięć wypłat w miesiącu
kalendarzowym bez
opłat, każda kolejna 5,00

Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w placówce lub wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub
identyfikacji biometrycznej
Dokonywane w bankomatach należących do Banku Spółdzielczego w
Toruniu
Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w bankomatach za granicą7 (poza terytorium państw
członkowskich EOG)

-

Samoobsługa i obsługa zdalna
Karty płatnicze - Mastercard, Visa (okres ważności 48 miesięcy)
Wydanie karty posiadaczowi/współposiadaczowi wraz z numerem PIN
Wydanie karty osobie wskazanej wraz z numerem PIN
Miesięczna opłata za kartę

za każdą kartę

0,00
0,00

miesięcznie

0,00

Udostępnienie identyfikacji biometrycznej do rachunku

jednorazowo

0,00

Użytkowanie identyfikacji biometrycznej do rachunku

miesięcznie

0,00

Udostępnienie systemu bankowości internetowej Internet Banking

jednorazowo

0,00

Użytkowanie systemu bankowości internetowej Internet Banking

miesięcznie

0,00

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji

za każdy SMS

0,00

Identyfikacja biometryczna

Internet Banking

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres z danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem
Internet Bankingu

za każdy wyciąg

0,00

Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
7
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- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale

0,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/ odbierany w oddziale

za każdy wyciąg

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

10,00
25,00

1.6. POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO PODSTAWOWEGO RACHUNKU
PŁATNICZEGO
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Karty płatnicze - Mastercard, Visa, (okres ważności 48 miesięcy)
Wydanie (pierwszej) karty do rachunku
Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli wystąpiły
przyczyny niezależne od Klienta)
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart
utraconych z powodu kradzieży, zagubienia)

0,00
30,00
za każdą kartę
30,00

Wznowienie/zastrzeżenie/zablokowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek Klienta
Przesłanie do klienta (pierwszego) numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN

0,00
za każdą zmianę
za każdy PIN

0,00
0,00
0,00

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

za każdą zmianę

5,50
7,00

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych
Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie
elektronicznej na adres poczty
e-mail
Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie
papierowej listem zwykłym

za każde sprawdzenie
miesięcznie

za każde zestawienie

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

1,50
2,50
0,00
7,00
10,00

Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)

za każdą przesyłkę

45,00

Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

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

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00% Mastercard
3,00% Visa

1.7. PŁATNOŚCI MOBILNE BLIK
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Aktywacja BLIK

jednorazowo

0,00

Użytkowanie BLIK

miesięcznie

0,00

Wypłaty gotówkowe
a) Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów” za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
b) Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
rozliczenia operacji

0,00

c) Dokonywane w bankomatach za granicą

-

nie dotyczy

d) Dokonywane w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00

Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00

Zmiana limitu transakcyjnego na wniosek klienta

za każda zmianę limitu

0,00

Taryfa Opłat i Prowizji

0,00
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1.8. KARTY PRZEDPŁACONE
Wyszczególnienie

Tryb pobierania opłat

Stawka

za każdą kartę

0,00

Karty przedpłacone-Mastercard - okres ważności 12 miesięcy
Wydanie karty i numeru PIN
Miesięczna opłata za kartę:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu
kalendarzowym
1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty
b) w przypadku niedokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu
kalendarzowym
1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty

0,00
miesięcznie

3,90
(opłata pobierana z ROR
posiadacza)

Zastrzeżenie/zablokowanie karty

za każdą kartę

0,00

Zasilenie karty

za każde zasilenie

0,00

Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek Klienta

za każdą zmianę

0,00

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

0,00

za każdy PIN

7,00

Wypłata gotówki:
a) w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) w bankomatach obcych w kraju
c) w bankomatach i kasach za granicą na terenie EOG
d) w bankomatach i kasach za granicą poza terenem EOG
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN

5,00
5,00
3,00% (min. 5,00)

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej
b) bankomatach obcych

za każdą zmianę

5,50
7,00

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta

miesięcznie

5,00

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

za każde zestawienie

15,00

Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

Taryfa Opłat i Prowizji
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ROZDZIAŁ II.

KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Otwarcie rachunku

opłata jednorazowa

0,00

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00

od każdego przelewu

3,90

od każdego przelewu

0,00

od każdego przelewu

5,00

Udostępnienie systemu bankowości internetowej Internet Banking

jednorazowo

0,00

Użytkowanie systemu bankowości internetowej Internet Banking

miesięcznie

0,00

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji

za każdy SMS

0,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Przelewy wykonywane w placówce
- na rachunek prowadzony w Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu
Pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym
Przelew wykonywany w bankowości internetowej
- na rachunek prowadzony w Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu
Druga i kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym
Przelew wykonywany w bankowości internetowej
- na rachunek prowadzony w Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu
Samoobsługa i obsługa zdalna
Internet Banking

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres z danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem
Internet Bankingu
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00
za każdy wyciąg

0,00

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale

0,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale

0,00
za każdy wyciąg

10,00

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

ROZDZIAŁ III.

25,00

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

Wyszczególnienie

Stawka

Otwarcie rachunku

0,00

Prowadzenie rachunku

0,00

Wpłaty gotówkowe na rachunek

0,00

Wypłata gotówkowa z rachunku lokaty

0,50% (min. 10,00)

Przelew na wskazany rachunek:
a) prowadzony w Banku

0,00

b) prowadzony w innym banku

10,00

Taryfa Opłat i Prowizji
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ROZDZIAŁ IV.

MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE

Wyszczególnienie

Tryb pobierania opłat

Stawka

Wydanie karty głównej, dołączonej

25,00

Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli wystąpiły
za każdą kartę
przyczyny niezależne od Klienta) lub nowej karty w miejsce
zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu kradzieży,
zagubienia)

25,00

Miesięczna opłata za kartę:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim
miesiącu
kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę 500 zł
przy użyciu karty

0,00
miesięcznie

b) w przypadku niedokonania przez Klienta w poprzednim
miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych na kwotę
500 zł przy użyciu karty
Wznowienie karty

7,95
za każdą kartę

Zastrzeżenie karty

25,00
0,00

Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu
terminala POS)
c) w bankomatach obcych w kraju

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

d) w bankomatach za granicą

3,00% (min. 6,00)
3,00% (min. 6,00)

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych
Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN

za każdą zmianę
za każdy PIN

5,50
7,00
0,00
7,00

Zmiana limitu kredytowego

za każda zmianę

2,00% (min. 50,00)

Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z regulaminem
funkcjonowania kart kredytowych i
umową

5,00% (min. 50,00)

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta

za każde zestawienie

7,00

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w
walucie innej niż PLN

Taryfa Opłat i Prowizji

za każde sprawdzenie
naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

1,50
2,50
0,00% Mastercard
3,00% Visa
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ROZDZIAŁ V. RACHUNKI SKO, PKZP i RAD RODZICÓW
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

SKO

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0,00

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

0,00

PKZP / RADA
RODZICÓW

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Przelewy
Wykonywane w bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

0,00

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,45

- szybka płatność w systemie PayByLink6
- przelew ekspresowy „BlueCash”8

od każdego przelewu

0,99
5,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”

5,00

- przelew pilny „SORBNET”6

25,00

6

Wykonywane w placówce
- na rachunki prowadzone w Banku9

0,00

3,90

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00

7,90

- przelew ekspresowy „BlueCash”

od każdego przelewu

10,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”

10,00

- przelew pilny „SORBNET”

35,00

Zlecenia stałe
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za
pośrednictwem bankowości internetowej
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce

0,00
od każdej dyspozycji

Realizacja zlecenia stałego

10,00
0,45

Polecenie zapłaty
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty

od każdej dyspozycji

10,00
0,45

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych
Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub identyfikacji
biometrycznej

0,00
od każdej wpłaty

Dokonywane w placówce

0,00

0,50%
(min. 5,00)

Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w placówce lub w wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub
identyfikacji biometrycznej

od każdej wypłaty

Dokonywane w placówce

0,00
0,00

Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w bankomatach za granicą10
Dokonywane w ramach usługi Cashback

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

0,50%
(min. 5,00)

0,00
5,00
3,00% (min. 5,00)
1,50

Samoobsługa i obsługa zdalna
Karty płatnicze – Mastercard, Visa (okres ważności 48 miesięcy)
Miesięczna opłata za kartę Mastercard, Visa:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu
kalendarzowym transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na kwotę
minimum 500 zł
b) w przypadku niedokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu
kalendarzowym transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na kwotę
minimum 500 zł

8

0,00
miesięcznie
7,95

Brak możliwości wykonania przelewu w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych

Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w
stosunku do Banku
10
Operatorzy zagraniczni mogą pobierać dodatkową opłatę
9

Taryfa Opłat i Prowizji
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Identyfikacja biometryczna
Udostępnienie identyfikacji biometrycznej do rachunku

jednorazowo

0,00

Użytkowanie identyfikacji biometrycznej do rachunku

miesięcznie

0,00

Udostępnienie systemu bankowości internetowej Internet Banking

jednorazowo

0,00

Użytkowanie systemu bankowości internetowej Internet Banking

miesięcznie

0,00

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji

za każdy SMS

0,00

Internet Banking

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres z danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem
bankowości internetowej
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00
za każdy wyciąg

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale

0,00
0,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale

0,00
za każdy wyciąg

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

10,00
30,00

ROZDZIAŁ VI. SMS BANKING
SMS Banking
Udostępnienie usługi SMS Banking

jednorazowo

0,00

Użytkowanie usługi SMS Banking

miesięcznie

0,00

Komunikat SMS wysłany do klienta potwierdzający zdarzenie na rachunku

za każdy SMS

0,35

Taryfa Opłat i Prowizji
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ROZDZIAŁ VII. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE
Wyszczególnienie

Stawka

Kredyty
Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego – płatna w dniu złożenia
wniosku.
W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania
umowy kredytu, prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku
udzielenia kredytu, zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej

0,00%

Prowizja przygotowawcza:
naliczana od kwoty udzielonego kredytu / kwoty odnowienia kredytu / kwoty zwiększającej przyznany kredyt płatna:
- w przypadku kredytu w ROR – w dniu rozpoczynającym każdy kolejny rok okresu kredytowania
- w przypadku pozostałych kredytów – jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej
5,00%
dla klientów,
posiadających w dniu
podpisania umowy ROR w
Banku

Udzielanie kredytu gotówkowego

7,00%
dla pozostałych
Klientów

Udzielenie/odnowienie kredytu odnawialnego w ROR
a) przy Koncie Standard

5,00%

b) przy Koncie Optimum

2,00%

c) przy Koncie Premium

0,95%

Udzielanie kredytu mieszkaniowego

1,00%
dla klientów,
posiadających w dniu
podpisania umowy ROR w
Banku

3,00%
dla pozostałych
Klientów

Udzielenie kredytu hipotecznego (pożyczki hipotecznej)

3,00%
dla klientów,
posiadających w dniu
podpisania umowy ROR w
Banku

5,00%
dla pozostałych
Klientów

Uruchomienie transzy kredytu studenckiego

0,75%

Udzielenie kredytu gotówkowego zabezpieczonego umową o ustanowienie
kaucji pieniężnej

1,00% (min. 200,00)

Prowizja dodatkowa za zastosowanie odstępstwa przy udzielaniu kredytu na
warunkach standardowych (od kwoty udzielonego kredytu).

2,00%

Prowizja z tytułu gotowości od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, a nie
wykorzystanego w terminach i kwotach określonych w zawartej umowie, płatna
ostatniego dnia miesiąca.

0,00% (w stosunku rocznym)

Prowizja rekompensacyjna pobierana, gdy spłata całości lub części kredytu
hipotecznego, mieszkaniowego, MDM nastąpiła w okresie 36 miesięcy od dnia
zawarcia umowy o ww. kredyt.
(Prowizja rekompensacyjna nie może być większa niż wysokość odsetek, które
byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub części kredytu
hipotecznego, mieszkaniowego, MDM w okresie roku od dnia faktycznej spłaty)

0,50%

Prowizja rekompensacyjna dla pozostałych kredytów

0,00%

Prolongata spłaty kredytu (od kwoty prolongowanej)

1,00% (min. 300,00)

Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu
osoby trzeciej

2,00% (min. 300,00)

Zmiana warunków umowy kredytowej:
a) w zakresie innym niż zmiana zabezpieczenia kredytu
b) w zakresie zmiany zabezpieczenia kredytu
c) w zakresie zmian zabezpieczenia kredytu gotówkowego

0,10% (min. 300,00)
0,50% (min. 300,00)
2,00% kwoty pierwotnej kredytu (min. 300,00)

Pozostałe czynności
Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

0,00

Powtórne wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

150,00

Wydanie zaświadczenia/ opinii bankowej o kliencie

150,00

Wydanie promesy kredytowej

300,00

Wydanie duplikatu umowy kredytowej

150,00

Taryfa Opłat i Prowizji
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Wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki,
zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia

150,00

Inspekcja nieruchomości mająca na celu rozliczenie kredytu/transzy kredytu:
a) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

100,00

b) na terenie pozostałych województw

300,00

ROZDZIAŁ VIII. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE
Wyszczególnienie

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Wpłaty gotówkowe dokonywane w placówce:
a) na rachunki bankowe w Banku i innych bankach, dokonywane przez
osoby trzecie
b) z tytułu nabycia za pośrednictwem Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu
jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (niezależnie od
kosztów pobieranych przez TFI)

1,00% (min. 20,00)

od każdej wpłaty

0,00

c) na rachunki prowadzone dla celów charytatywnych w Banku

0,00

d) na rachunki obsługi kredytów i odsetek w Banku oraz innych zobowiązań
w stosunku do Banku

0,50% (min. 5,00)

Realizacja niezamówionych wcześniej wypłat gotówkowych w placówce
przekraczających kwotowe limity dzienne określone w pkt. 13 Postanowień
ogólnych Taryfy

od każdej wypłaty

Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki
Zmiana nominałów krajowych znaków pieniężnych

1,00%
1,00%

od każdej zmiany

1,00%, nie mniej niż 10,00

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.)

25,00

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klient z bieżącego roku lub z
lat poprzednich

30,00 za każdy rok

Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów

30,00

Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na rzecz
innego banku

100,00

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom,
organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1,2 i 2a Ustawy z dnia 29 sierpnia 97 r. Prawo
bankowe
Opłata pobierana jest za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego klienta wobec banku oraz o
wszystkich rachunkach bankowych danego klienta, niezależnie od ich liczby 11
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo Bankowe

50,00

Umorzenie utraconej książeczki

50,00

Przepisanie książeczki w wyniku cesji:
a) z tytułu zabezpieczenia gwarancji lub kredytu udzielonego przez inny bank

0,20% od kwoty lokaty
(min. 100,00)

b) z tytułu zmiany właściciela książeczki

30,00

Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładu zgromadzonego na książeczce mieszkaniowej przeznaczonej do
50,00
likwidacji
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (od każdego spadkobiercy)

25,00

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia
wkładu na wypadek śmierci

25,00

Działania Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego
odbiorcy

20,00 za każdą dyspozycję

Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta

opłata indywidualnie
negocjowana

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej
posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po
posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.

Przesłanie informacji zbiorczej do Klienta, o której mowa powyżej

11

za każdą zbiorczą
informację

50,00

za każdą zbiorczą
informację

koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
Cennika Poczty Polskiej,
obowiązującego w dniu wysyłki
listu

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności

Taryfa Opłat i Prowizji
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CZĘŚĆ II
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Taryfa Opłat i Prowizji
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ROZDZIAŁ I.
1.1.

RACHUNKI BIEŻĄCE

OPŁATY PODSTAWOWE - KONTO EKSPERT

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania
opłaty

Konto EKSPERT

jednorazowo

0,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku
Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego
Prowadzenie rachunku podstawowego dla instytucji niekomercyjnych działających na
rzecz gospodarstw domowych (Non-Profit)

Prowadzenie rachunku podstawowego dla pozostałych podmiotów

12,95

miesięcznie za
każdy rachunek

14,95 w przypadku
posiadania karty
do rachunku
22,90 w przypadku
nieposiadania karty
do rachunku

Prowadzenie rachunku pomocniczego

15,00

Prowadzenie rachunku VAT

0,00

Przelewy
Wykonywane w bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

0,00

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00 (10 sztuk/m-c)12;
kolejny 1,25

- szybka płatność w systemie PayByLink11
- przelew ekspresowy „BlueCash”

13

od każdego
przelewu

0,99
5,00

- przelew ekspresowy „Express Elixir”11

5,00

- przelew pilny „SORBNET”11

35,00

Wykonywane w placówce
- na rachunki prowadzone w Banku14
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- przelew ekspresowy „BlueCash”
- przelew ekspresowy „Express Elixir”

3,90
od każdego
przelewu

- przelew pilny „SORBNET”

7,90
10,00
10,00
35,00

Zlecenia stałe
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za pośrednictwem
bankowości internetowej
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w placówce

od każdej
dyspozycji

Realizacja zlecenia stałego

0,00
10,00
1,25

Polecenie zapłaty
od każdej
dyspozycji

Realizacja polecenia zapłaty

1,25

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Nicolaus Bank za
pomocą karty płatniczej lub identyfikacji biometrycznej
Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie zamkniętej

0,25% (min. 5,00)
od każdej wpłaty

Dokonywane w placówce

0,25% (min. 5,00)
0,50% (min. 10,00)

Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Nicolaus Bank za
pomocą karty płatniczej lub identyfikacji biometrycznej

od każdej
wypłaty

0,25% (min. 5,00)

Dokonywane w placówce

od każdej
wypłaty

0,50% (min. 10,00)

Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
Dokonywane w bankomatach „Planet Cash”
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w bankomatach za granicą15 na terenie EOG

12
13

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia
operacji,

0,25% (min. 5,00)
0,25% (min. 5,00)
6,00
6,00

Nie dotyczy transakcji realizowanych z rachunków pomocniczych
Brak możliwości wykonania przelewu w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych

Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w
stosunku do Banku
15
Operatorzy zagraniczni mogą pobierać dodatkową opłatę
14

Taryfa Opłat i Prowizji
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Dokonywane w bankomatach za granicą poza terenem EOG
Dokonywane w kasach banków „Spółdzielczej Grupy Bankomatów” (przy użyciu
terminala POS)

naliczana od
wypłacanej
kwoty

3,00% (min. 5,00)
1,50

Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS)

3,00% (min. 5,00)

Dokonywane w ramach usługi Cashback

1,50

Samoobsługa i obsługa zdalna
Karty płatnicze Mastercard Business, Visa Business (okres ważności 48 miesięcy)
Wydanie pierwszej karty wraz z numerem PIN

0,00

jednorazowo

Wydanie kolejnej karty wraz z numerem PIN

25,00

Miesięczna opłata za kartę:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym
transakcji bezgotówkowych
przy użyciu karty na sumę min. 500 zł

0,00
jednorazowo

b) w przypadku niedokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym
transakcji bezgotówkowych przy użyciu karty na sumę min. 500 zł

7,95

Identyfikacja biometryczna
Udostępnienie identyfikacji biometrycznej do rachunku

jednorazowo

0,00

Użytkowanie identyfikacji biometrycznej do rachunku

miesięcznie

0,00

jednorazowo

0,00

Internet Banking
Udostępnienie systemu bankowości internetowej Internet Banking/Internet Banking
dla Firm
Użytkowanie systemu bankowości internetowej Internet Banking

0,00

Użytkowanie zaawansowanego systemu bankowości internetowej Internet Banking
dla Firm- opcjonalnie

miesięcznie

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji transakcji

za każdy SMS

0,00

Zlecenie pracownikowi Banku czynności w zakresie działań użytkownika IBF

za każde zlecenie

100,00

45,00

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za pośrednictwem bankowości
internetowej
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00
za każdy wyciąg

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale

0,00
0,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w oddziale

0,00
za każdy wyciąg

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

1.2.

10,00
25,00

POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO KONTA EKSPERT

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Konto EKSPERT

Karty płatnicze - Mastercard Business, Visa Business (okres ważności karty 48 miesięcy)
Wydanie (pierwszej) karty do rachunku
Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli wystąpiły
przyczyny niezależne od Klienta)
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z
powodu kradzieży, zagubienia)

0,00
35,00
za każdą kartę
35,00

Wznowienie/zastrzeżenie/zablokowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek Klienta
Przesłanie do klienta (pierwszego) numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN

0,00
za każdą zmianę
za każdy PIN

35,00
0,00
10,00

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

za każdą zmianę

5,50
7,00

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

Taryfa Opłat i Prowizji

za każde sprawdzenie

1,50
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b) bankomatach obcych

2,50

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie elektronicznej na
adres poczty e-mail

miesięcznie

0,00

Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta w formie papierowej listem
zwykłym

za każde zestawienie

10,00

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

za każde zestawienie

15,00

Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę

45,00

Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

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

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00% Mastercard
3,00% Visa

1.3.

PŁATNOŚCI MOBILNE BLIK

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Płatności mobilne BLIK

Aktywacja BLIK

jednorazowo

0,00

Użytkowanie BLIK

miesięcznie

0,00

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00

Wypłaty gotówkowe
a)

Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

b)

Dokonywane w bankomatach obcych w kraju

c)

Dokonywane w bankomatach za granicą

-

nie dotyczy

d)

Dokonywane w ramach usługi Cashback

za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00

Krajowa transakcja płatnicza

za każdą transakcję,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji

0,00

Zmiana limitu transakcyjnego na wniosek Klienta

za każda zmianę limitu

0,00

0,00

ROZDZIAŁ II. MIĘDZYNARODOWE KARTY KREDYTOWE
Wyszczególnienie

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Okres ważności karty 48 miesięcy
Wydanie karty głównej, dołączonej

10,00

Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli wystąpiły przyczyny niezależne
za każdą kartę
od Klienta) lub nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart utraconych z powodu
kradzieży, zagubienia)

35,00

Miesięczna opłata za kartę:
a) w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym
transakcji bezgotówkowych
na kwotę 500 zł przy użyciu karty
b) w przypadku niedokonania przez Klienta w poprzednim miesiącu kalendarzowym
transakcji bezgotówkowych
na kwotę 500 zł przy użyciu karty
Wznowienie karty

0,00
miesięcznie
7,95
za każdą kartę

Zastrzeżenie karty

25,00
0,00

Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach "Spółdzielczej Sieci Bankomatów"
b) w kasach banków Spółdzielczej Grupy Bankowej (przy użyciu terminala POS)
c) w bankomatach obcych w kraju
d) w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala POS)
e) w bankomatach i kasach za granicą

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

4,00%
(min. 10,00)

za każdą zmianę

5,50

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

7,00

Przesłanie do klienta pierwszego numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN
Zmiana limitu kredytowego

za każdy PIN
za każda zmianę

Taryfa Opłat i Prowizji

0,00
7,00
0,00
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Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z
regulaminem
funkcjonowania kart
kredytowych i umową

5,00%
(min. 50,00)

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

za każde zestawienie

15,00

Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w
przypadkach określonych w umowie o kartę

za każde upomnienie
/wezwanie

20,00

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

naliczana od kwoty
0,00%
transakcji, pobierana w Mastercard
dniu rozliczenia operacji 3,00% Visa

ROZDZIAŁ III.

SMS BANKING

SMS Banking
Udostępnienie usługi SMS Banking

jednorazowo

0,00

Użytkowanie usługi SMS Banking

miesięcznie

0,00

Komunikat SMS wysłany do klienta potwierdzający zdarzenie na
rachunku

za każdy SMS

0,35

ROZDZIAŁ IV.

MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania Zamknięty Mieszkaniowy
opłaty
Rachunek Powierniczy

Otwarty Mieszkaniowy
Rachunek Powierniczy

opłata
jednorazowa

1 500,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku
Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku

1 500,00

Otwarcie rachunku (na poczet opłaty za otwarcie rachunku zalicza się zapłaconą opłatę za rozpatrzenie wniosku)
Do 10 rachunków wirtualnych
Od 11 do 100 rachunków wirtualnych
Powyżej 100 rachunków wirtualnych
Prowadzenie rachunku

opłata
jednorazowa
miesięcznie

3 500 ,00

4 000,00

5 000,00

6 500,00

7 000,00

8 500,00

75,00

75,00

0,10% nie mniej niż 5,00

0,15% nie mniej niż 10,00

0,10% nie mniej niż 5,00

0,15% nie mniej niż 10,00

Wypłata środków z rachunku
Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty
środków z rachunku
Wypłata nabywcy środków w przypadku odstąpienia
albo rozwiązania umowy deweloperskiej

od każdej
wypłaty

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za
pośrednictwem bankowości internetowej
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem
zwykłym/odbierany w oddziale

za każdy
wyciąg

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

25,00

25,00

1 230,00

1230,00

nie dotyczy

1230,00

nie dotyczy

75,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem
zwykłym/odbierany w oddziale

za każdy
wyciąg

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)
Pozostałe czynności
Kontrola inwestycji na etapie rozpatrywania wniosku o
otwarcie rachunku
Kontrola inwestycji przed uruchomieniem wypłaty z
rachunku
Przyjęcie do wiadomości cesji praw z rachunku
wirtualnego na bank kredytujący Nabywcę i wystawienie
stosownego oświadczenia

Taryfa Opłat i Prowizji

od każdej
kontroli
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Uwagi:
1. Wszystkie prowizje/opłaty pobierane są w ciężar rachunku bieżącego/pomocniczego wskazanego przez Posiadacza.
2. Określone powyżej prowizje i opłaty mogą podlegać negocjacji, w przypadku, gdy deweloper posiada zaangażowanie kredytowe w Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu.

ROZDZIAŁ V.

RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH

Wyszczególnienie

Stawka

Otwarcie rachunku

0,00

Prowadzenia rachunku

0,00

Wpłaty gotówkowe na rachunek

0,00

Wypłata gotówkowa z rachunku lokaty

0,50% (min. 10,00)

Przelew z rachunku na wskazany rachunek prowadzony:
- w Banku

0,00

- w innym banku

10,00

ROZDZIAŁ VI.

KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE

Wyszczególnienie

Stawka

Kredyty
Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku kredytowego – płatna w dniu złożenia wniosku.
W razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu,
prowizja ta nie podlega zwrotowi, natomiast w przypadku udzielenia kredytu, zaliczona jest na
poczet prowizji przygotowawczej

0,00% - 2,00%

Prowizja przygotowawcza od kwoty udzielonego kredytu, za odnowienie kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt - płatna jednorazowo, w dniu zawarcia umowy kredytowej

0,00% - 8,00%

Prowizja za udzielenie kredytu na warunkach niestandardowych (od kwoty udzielonego kredytu)- nie
1,00%
dotyczy odstępstw cenowych
Prowizja z tytułu gotowości od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji, a nie wykorzystanego w
terminach I kwotach określonych w zawartej umowie, płatna ostatniego dnia miesiąca.

0,00% - 5,00%
(w stosunku rocznym)

Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przedterminowo, płatna w dniu dokonania
przedterminowej spłaty kredytu
Prowizja pobierana dla przedterminowych spłat dokonywanych wcześniej niż 14 dni od daty
umownej zapadalności zobowiązania (kredyt w rachunku kredytowym)

0,00% - 4,00%

Prowizja rekompensacyjna płatna w dniu dokonania zamknięcia limitu kredytowego przed
terminem zakończenia limitu wynikającym z umowy, pobierana od wysokości limitu kredytowego
(kredyt w RB i rewolwingowy)

0,00% - 4,00%

Prowizja za obsługę kredytu
Uwaga: Prowizja płatna w 10. dniu miesiąca rozpoczynającego kwartał wg stanu zadłużenia na
10.dzień każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał

0,00% - 0,30% kwartalnie

Prolongata spłaty (od kwoty prolongowanej)

0,25% - 6,00% (min. 200,00)

Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej

0,00% - 3,00%

Zmiana warunków umowy kredytowej

0,00% - 3,00%

Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale
Prowizja z tytułu udzielonych lub kwoty czynnych gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali 16

0,50% - 8,00%

Zmiana warunków gwarancji, poręczenia, regwarancji

0,25% - 8,00%

Pozostałe czynności

16

Wydanie zaświadczenia/ opinii bankowej o Kliencie

od 150,00

Wydanie promesy wykreślenia hipoteki na życzenie Klienta

100,00

Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

0,00

Powtórne wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki

100,00

Wydanie promesy kredytowej

0,20% min. 500 zł

Wydanie duplikatu umowy kredytowej

150,00

Wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu
rejestrowego lub przewłaszczenia

150,00

Działania Banku Spółdzielczego w Toruniu podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej
nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku

50,00 za każdą dyspozycję

Prowizja płatna miesięcznie, kwartalnie, rocznie lub za cały okres ważności gwarancji. Dla okresów dłuższych niż 3 lata istnieje możliwość zastosowania innej stawki prowizji

Taryfa Opłat i Prowizji
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bankowego odbiorcy
Wezwanie do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu

30,00

Za nieterminowe (powyżej 7 dni) przedłożenie kompletnej dokumentacji do monitoringu

200,00 za każdy rozpoczęty
tydzień

Inspekcja nieruchomości mająca na celu rozliczenie kredytu/transzy kredytu:
a) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

100,00

b) na terenie pozostałych województw

300,00

Weryfikacja zakresu polisy ubezpieczeniowej, dla której ustanowiono zabezpieczenie w postaci cesji
(nie dotyczy ubezpieczeń zawieranych za pośrednictwem Banku)

ROZDZIAŁ VII.

100,00

POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

Wyszczególnienie

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Wpłaty na rachunek dokonywane w placówce przez osoby trzecie opłata pobierana od wpłacającego)

1,00% (min. 20,00)

Wpłaty gotówkowe na rachunki obsługi kredytów i odsetek w Banku oraz
innych zobowiązań w stosunku do Banku

0,50% (min. 5,00)

Realizacja niezamówionych wcześniej wypłat gotówkowych w placówce
przekraczających kwotowe limity dzienne określone w pkt. 13
Postanowień ogólnych Taryfy
od każdej wypłaty

1,00%

Niepodjęcie awizowanej kwoty gotówki

1,00%

Zmiana nominałów krajowych znaków pieniężnych

od każdej zmiany

1,00%, nie mniej niż 10,00

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.)

50,00

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klient z bieżącego
roku lub z lat poprzednich

50,00 za każdy rok

Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów

50,00

Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego ze spłatą kredytu na
rzecz innego banku

150,00

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
(prowizja pobierana z rachunku dłużnika po zrealizowaniu tytułu wykonawczego)

0,50% kwoty wyegzekwowanej
(min. 25,00; max 500,00)

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom,
organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art.105 ust.1, 2 i 2a Ustawy z dnia 29 sierpnia 97
r. Prawo bankowe Opłata pobierana jest za informacje o wszystkich zobowiązaniach danego
klienta wobec banku oraz o wszystkich rachunkach bankowych danego klienta, niezależnie od ich
liczby 17
Opłat nie pobiera się od organów wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Prawo
Bankowe

50,00

Dokonanie blokady środków (cesji wierzytelności) na rachunku bankowym klienta z tytułu
zabezpieczenia gwarancji lub kredytu udzielonego przez inny bank

0,20% od kwoty blokady
(nie mniej niż 100,00)

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu (od każdego spadkobiercy)

25,00

Inne czynności wykonywane na życzenie Klienta

opłata negocjowana
indywidualnie

Działania Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji
wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru
rachunku bankowego odbiorcy

50,00 za każdą dyspozycję

Usługi płatności masowe w ramach taryfy Konto Ekspert
Udostępnienie - opłata jednorazowa

100,00

Użytkowanie- opłata okresowa miesięczna

10,00

Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej
posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku
po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.

za każdą zbiorczą
15,00
informację

Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o której mowa powyżej

koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru wg
za każdą zbiorczą
aktualnego z dnia wysyłki
informację
Cennika Usług Pocztowych
Poczta Polska S.A.

Uruchomienie/ Użytkowanie funkcjonalności Autowypłata

jednorazowo/
miesięcznie

17

0,00

Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności

Taryfa Opłat i Prowizji
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CZĘŚĆ III
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI
ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z OFERTY
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ROZDZIAŁ I.
1.1.

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY

KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ - OPŁATY PODSTAWOWE

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Otwarcie rachunku

jednorazowo

0,00

Prowadzenie rachunku

miesięcznie

1,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Przelewy
Wykonywane w bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku

0,00

- na rachunki prowadzone w innych bankach

0,00

- szybka płatność w systemie PayByLink16
- przelew ekspresowy BlueCash18

od każdego przelewu

0,99
5,00

- przelew ekspresowy Express Elixir16

5,00

- przelew pilny SORBNET

25,00

16

Wykonywane w placówce
- na rachunki prowadzone w Banku19

3,00

- na rachunki prowadzone w innych bankach
- przelew ekspresowy BlueCash

6,00
od każdego przelewu

10,00

- przelew ekspresowy Express Elixir

10,00

- przelew pilny SORBNET

25,00

Zlecenia stałe
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za
pośrednictwem bankowości internetowej
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w
placówce

0,00
od każdej dyspozycji

Realizacja zlecenia stałego

3,00
0,00

Polecenie zapłaty
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty

od każdej dyspozycji

3,00
0,00

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej
lub identyfikacji biometrycznej

od każdej wpłaty

Dokonywane w placówce

0,00
0,50% (min. 5,00)

Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach
samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej
lub identyfikacji biometrycznej

0,00

Dokonywane w placówce

0,50% (min. 5,00)

Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci
Bankomatów”

0,00

Dokonywane w bankomatach „Planet Cash”

0,00

Dokonywane w bankomatach obcych w kraju

5,00

Dokonywane w bankomatach i kasach za granicą na terenie
EOG
Dokonywane w bankomatach i kasach za granicą20poza
terenem EOG
Dokonywane w kasach banków „Spółdzielczej Grupy
Bankomatów” (przy użyciu terminala POS)
Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala
POS)
Dokonywane w ramach usługi Cashback

18

od każdej wypłaty

5,00
za każdą wypłatę,
pobierana w dniu
rozliczenia operacji,
3,00% (min. 5,00)
naliczana od wypłacanej
kwoty
1,50
3,00% (min. 5,00)
1,50

Brak możliwości wykonania przelewu w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych

Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w
stosunku do Banku
20
Operatorzy zagraniczni mogą pobierać dodatkową opłatę
19
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Samoobsługa i obsługa zdalna
Miesięczna opłata za kartę Mastercard do KONTA ZA
ZŁOTÓWKĘ

miesięcznie

0,00

Udostępnienie identyfikacji biometrycznej do rachunku

jednorazowo

0,00

Użytkowanie identyfikacji biometrycznej do rachunku

miesięcznie

0,00

Udostępnienie systemu bankowości internetowej Internet
Banking

jednorazowo

0,00

Użytkowanie systemu bankowości internetowej Internet
Banking

miesięcznie

0,00

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji
transakcji

za każdy SMS

0,00

Identyfikacja biometryczna

Internet Banking

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za
pośrednictwem bankowości internetowej
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00
za każdy wyciąg

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w
oddziale

0,00
0,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w
oddziale

0,00
za każdy wyciąg

- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

1.2.

10,00
25,00

POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO KONTA ZA ZŁOTÓWKĘ

Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Karta płatnicza do KONTA ZA ZŁÓTÓWKĘ- Mastercard Debit,
Wydanie (pierwszej) karty do rachunku
Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli wystąpiły
przyczyny niezależne od Klienta)

0,00

21

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej19 (dotyczy kart
utraconych z powodu kradzieży, zagubienia)

25,00
za każdą kartę
25,00

Wznowienie19/zastrzeżenie/zablokowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek klienta
Przesłanie do klienta (pierwszego) numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN

0,00
za każdą zmianę
za każdy PIN

0,00
0,00
7,00

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

za każdą zmianę

4,50
7,00

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

21

za każde sprawdzenie

1,50
2,50

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta w formie
elektronicznej na adres poczty e-mail

miesięcznie

0,00

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta w formie papierowej
listem zwykłym

za każde zestawienie

2,58

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

za każde zestawienie

7,00

Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę

45,00

Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

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

naliczana od kwoty transakcji,
pobierana w dniu rozliczenia
operacji

0,00

Nie dotyczy kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron „Młodzieżowa”

Taryfa Opłat i Prowizji
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ROZDZIAŁ II. RACHUNEK BIEŻĄCY
2.1. KONTO „WIELE ZA NIEWIELE” - OPŁATY PODSTAWOWE
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania
opłaty

Stawka
Promocyjne warunki obowiązują przez okres
2 lat od dnia podpisania umowy z Bankiem

Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego

jednorazowo

0,00

Prowadzenie rachunku podstawowego

miesięcznie za
każdy rachunek

10,00

Otwarcie i prowadzenie rachunku

Prowadzenie rachunku pomocniczego

10,00

Przelewy
Wykonywane w bankowości internetowej/wielofunkcyjnych urządzenia samoobsługowych Nicolaus Bank
- na rachunki prowadzone w Banku
- na rachunki prowadzone w innych bankach

od każdego
przelewu

- szybka płatność w systemie PayByLink25
- przelew ekspresowy „BlueCash”23
- przelew ekspresowy „Express Elixir”25
- przelew pilny „SORBNET”25

0,00
0,00 (10 szt./m-c)22
1,00 (kolejne w m-cu)
0,99

od każdego
przelewu

5,00
5,00
25,00

Wykonywane w placówce
- na rachunki prowadzone w Banku24
- na rachunki prowadzone w innych bankach
- przelew ekspresowy „BlueCash”
- przelew ekspresowy „Express Elixir”

3,00
od każdego
przelewu

- przelew pilny „SORBNET”

6,00
10,00
10,00
25,00

Zlecenia stałe
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za
pośrednictwem bankowości internetowej
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w
placówce

0,00
od każdej dyspozycji

Realizacja zlecenia stałego

3,00
0,00

Polecenie zapłaty
Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty
Realizacja polecenia zapłaty

od każdej dyspozycji

3,00
0,00

Wpłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub identyfikacji
biometrycznej
a) do kwoty 2500 zł włącznie

0,00

b) powyżej kwoty 2500 zł

0,25% (min. 5,00)

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w formie
zamkniętej

od każdej wpłaty
0,50% (min. 5,00)

Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane w placówce
Wypłaty gotówkowe
Dokonywane w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych Nicolaus Bank za pomocą karty płatniczej lub identyfikacji
biometrycznej
a) do kwoty 2500 zł włącznie

0,00

b) powyżej kwoty 2500 zł

od każdej wypłaty

0,25% (min. 5,00)

Dokonywane w placówce

0,50% (min. 5,00)

Dokonywane w bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”

0,00

Dokonywane w bankomatach „Planet Cash”
Dokonywane w bankomatach obcych w kraju
Dokonywane w bankomatach i kasach za granicą25 na terenie
EOG
Dokonywane w bankomatach i kasach za granicą poza terenem
EOG
22
23

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

0,00
3,00% (min. 5,00)
3,00% (min. 5,00)
3,00% (min. 5,00)

Nie dotyczy transakcji realizowanych z rachunków pomocniczych
Brak możliwości wykonania przelewu w wielofunkcyjnych urządzeniach samoobsługowych

Nie dotyczy przelewów na rachunek lokaty terminowej Posiadacza, konta oszczędnościowego Posiadacza oraz związanych z zakupem jednostek uczestnictwa TFI i obsługą zobowiązań w
stosunku do Banku
25
Operatorzy zagraniczni mogą pobierać dodatkową opłatę
24

Taryfa Opłat i Prowizji
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Dokonywane w kasach banków „Spółdzielczej Grupy
Bankomatów”
(przy użyciu terminala POS)

1,50

Dokonywane w kasach obcych w kraju (przy użyciu terminala
POS)

3,00% (min. 5,00)

Dokonywane w ramach usługi Cashback

1,50

Samoobsługa i obsługa zdalna
Karty płatnicze Visa Business (okres ważności 48 miesięcy)
Wydanie pierwszej karty wraz z numerem PIN
Wydanie kolejnej karty wraz z numerem PIN
Miesięczna opłata za kartę

jednorazowo

0,00
0,00

miesięcznie

0,00

Udostępnienie identyfikacji biometrycznej do rachunku

jednorazowo

0,00

Użytkowanie identyfikacji biometrycznej do rachunku

miesięcznie

0,00

jednorazowo

0,00

Identyfikacja biometryczna

Internet Banking
Udostępnienie systemu bankowości internetowej Internet
Banking/Internet Banking dla Firm
Użytkowanie systemu bankowości internetowej Internet Banking
Użytkowanie zaawansowanego systemu bankowości
internetowej Internet Banking
dla Firm - opcjonalnie

0,00
miesięcznie

45,00

Wysłanie hasła jednorazowego w formie SMS do autoryzacji
transakcji

za każdy SMS

0,00

Zlecenie pracownikowi Banku czynności w zakresie działań
użytkownika IBF

za każde zlecenie

100,00

Wyciągi
Pierwszy wyciąg za okres danego miesiąca (wersja zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta)
- w wersji elektronicznej pobierany przez Klienta za
pośrednictwem bankowości internetowej
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail

0,00
za każdy wyciąg

- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w
oddziale

0,00
0,00

Dodatkowe wyciągi (zgodnie z życzeniem Klienta)
- w wersji elektronicznej wysyłany na adres e-mail
- w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym/odbierany w
oddziale
- dane historyczne (powyżej 12 miesięcy)

Taryfa Opłat i Prowizji

0,00
za każdy wyciąg

10,00
25,00
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2.2. POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KART PŁATNICZYCH, WYDAWANYCH DO KONTA „WIELE ZA NIEWIELE”
Rodzaj czynności/usługi

Tryb pobierania opłaty

Stawka

Karty płatnicze – Mastercard Business, Visa Business (okres ważności karty 48 miesięcy)
Wydanie (pierwszej) karty w rachunku
Wydanie duplikatu karty (opłata nie jest pobierana jeżeli
wystąpiły przyczyny niezależne od Klienta)
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (dotyczy kart
utraconych z powodu kradzieży, zagubienia)

0,00
25,00
za każdą kartę
25,00

Wznowienie/zastrzeżenie/zablokowanie karty
Zmiana limitów transakcyjnych na wniosek klienta
Przesłanie do klienta (pierwszego) numeru PIN
Przesłanie do klienta nowego numeru PIN

0,00
za każdą zmianę

0,00
0,00

za każdy PIN

7,00

Zmiana PIN w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

5,50
za każdą zmianę

7,00

za każde sprawdzenie

1,50

Sprawdzenie salda rachunku w oferujących taką usługę:
a) bankomatach „Spółdzielczej Sieci Bankomatów”
b) bankomatach obcych

2,50

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta

miesięcznie

5,00

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
Klienta

za każde zestawienie

7,00

Ekspresowe przesłanie karty (dostarczenie w ciągu 3 dni
roboczych)

za każdą przesyłkę

45,00

Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

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

naliczana od kwoty
transakcji, pobierana w
dniu rozliczenia operacji

0,00% Mastercard
3,00% Visa

ROZDZIAŁ III. KARTY PŁATNICZE „CHARGE” Mastercard Business i Mastercard Business Gold
Wyszczególnienie

Tryb pobierania opłaty

Mastercard
Business

Zastrzeżenie karty

za każdą kartę

0,00

Mastercard
Business Gold

Użytkowanie karty
a) w przypadku dokonania przez Klienta w poprzednim
miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych
dokonanych przy użyciu karty na kwotę 500 zł
b) w przypadku niedokonania przez Klienta w poprzednim
miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych
dokonanych przy użyciu karty na kwotę 500 zł
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki
na wniosek klienta

0,00
miesięcznie
7,00
za każdą zmianę

5,00

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

2,00%
2,00% min 4,50
3,00% min 3,50
3,00% min 3,50
3,00% min 4,50

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy PIN

6,00

Zmiana PIN w bankomatach:
a) banków SGB
b) innych niż wskazane w pkt 1)

za każdą zmianę

4,50
7,00

Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych BS
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),
c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1),
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt2),
e) w bankomatach za granicą na ternie EOG
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (miesięcznie)
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie
klienta

Taryfa Opłat i Prowizji

3,00
za każde zestawienie

5,00
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Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych
i wypłat gotówki:
a) w kraju
b) za granicą

za każdą wypłatę

1,00%
1,00%

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu
rozliczeniowym) lub wezwania do zapłaty – w przypadkach
określonych w umowie o kartę (za każde
upomnienie/wezwanie)

za każde zestawienie

40,00

Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju

-

Równowartość 95 USD
plus koszty operacyjne Mastercard

ROZDZIAŁ IV.

KARTY PŁATNICZE „CHARGE” Mastercard Gold

Wyszczególnienie

Tryb pobierania opłaty

Mastercard Gold

Zastrzeżenie karty

za każdą kartę

0,00

Użytkowanie karty

opłata roczna

150,00

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na
wniosek klienta

za każdą zmianę

5,00

Opłata za wypłatę gotówki:
a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych BS,
b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS),
c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1),
d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt2),
e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
f) e) w bankomatach za granicą poza terenem EOG

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

2,00%
2,00% min 4,50
3,00% min 3,50
3,00% min 3,50
3,00% min 3,50
3,00% min 4,50

Wydanie nowego numeru PIN

za każdy PIN

6,00

Zmiana PIN w bankomatach
a) banków SGB
b) innych niż wskazane w pkt 1)

za każdą zmianę

4,50
7,00

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta (miesięcznie)
Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta

za każde zestawienie

0,00
2,00

Transakcje bezgotówkowe

-

0,00

Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych i
wypłat gotówki:
a) w kraju
b) za granicą

za każdą wypłatę

1,00%
1,00%

Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu
rozliczeniowym) lub
wezwania do zapłaty – w przypadkach określonych w umowie o
kartę (za każde upomnienie/wezwanie)

ROZDZIAŁ V.

za każde zestawienie

7,80
(koszt listu poleconego za
potwierdzeniem odbioru
wg Cennika Usług pocztowych
Poczta Polska S.A.)

POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

5.1. Czeki
Wyszczególnienie

Stawka

Wypłaty czeków gotówkowych umiejscowionych:
a) ze wszystkich rachunków na rzecz posiadacza rachunku

5,00

b) ze wszystkich rachunków na rzecz osób trzecich (obciąża posiadacza rachunku)

0,70% (min. 5,00; max 500,00)

Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

15,00

Wydanie książeczki czekowej

25,00

Przechowywanie zamówionych, a nieodebranych w terminie blankietów czekowych przez okres
dłuższy niż 30 dni

30,00

Zgłoszenie/odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów czekowych

30,00

Administrowanie czekami rozrachunkowymi do inkasa (płaci podawca czeku)

10,00

Zastrzeżenie czeków oraz blankietów czekowych z ROR i książeczek oszczędnościowych w
systemie informatycznym Banku

30,00

Taryfa Opłat i Prowizji
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Taryfa Opłat i Prowizji
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