TARYFA PROWIZJI I OPŁAT
KRAKOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Kraków
Styczeń 2012

Postanowienia ogólne

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

§1
Krakowski Bank Spółdzielczy (Bank) pobiera opłaty i prowizje za czynności i usługi
bankowe zgodnie z obowiązującą taryfą prowizji i opłat (Taryfa).
Bank ustala prowizje i opłaty w złotych. Kwoty prowizji naliczane są w wysokości
do dwóch miejsc po przecinku.
Prowizje i opłaty mogą być uiszczane w formie gotówkowej w kasach Banku, bądź
pobrane w drodze obciążenia rachunku posiadacza na podstawie umowy z Bankiem.
Z rachunków bankowych Bank pobiera należne prowizje i opłaty w złotych lub w
walutach wymienialnych, dokonując przeliczenia stawek złotowych na walutę obcą przy
zastosowaniu kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu przeliczenia.
Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub przelewy w walucie obcej
w kraju, traktowane są jako przekazy w obrocie dewizowym.
Opłaty i prowizje są naliczane i pobierane w zależności od rodzaju czynności
wykonywanych przez Bank:
1) w dniu, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi,
2) miesięcznie,
3) zgodnie z zawartą umową pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem.
Bank nie pobiera opłat i prowizji od:
1) wpłat gotówkowych na cele społecznie użyteczne (darowizny),
2) wpłat na poczet spłat kredytów zaciągniętych w Banku,
3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań wobec Banku (np. z tytułu najmu lokalu,
dostaw, robót i usług),
4) blokad środków stanowiących zabezpieczenie kredytów (gwarancji) udzielonych
przez Bank.
Przelewy w PLN na wniosek Klienta są realizowane przez system SORBNET2 z
wyjątkiem zleceń dotyczących:
1) składek na ubezpieczenia społeczne przekazywanych na rachunki ZUS,
2) płatności na rzecz organów podatkowych,
3) płatności na rzecz organów celnych.
Bank podaje do wiadomości - w sposób ogólnie dostępny - w placówkach i na stronie
internetowej Banku stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat, niezależnie
od obowiązków informacyjnych wynikających z zawartych umów.
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Postanowienia szczególne
§2
I. Klienci indywidualni – rachunki bankowe w PLN
Tabela 1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
L.p.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

Prowadzenie rachunku:
oszczędnościowo-rozliczeniowego STANDARD
oszczędnościowo-rozliczeniowego
STUDENT STANDARD
oszczędnościowo-rozliczeniowego DEBIUT
oszczędnościowo-rozliczeniowego SENIOR
STANDARD

3,80 zł
3 zł
0 zł
1,50 zł

2.

Wpłata gotówkowa w kasie

0 zł

3.

Wypłata gotówkowa w kasie

0 zł

4.

Realizacja polecenia przelewu złożonego w formie papierowej:

4.1.

4.2.
5.

6.

w systemie Elixir na rachunek znajdujący się
w innym banku (dotyczy również przelewu z tytułu
realizacji przez Bank zajęcia wierzytelności z
rachunku bankowego) – przelew zewnętrzny
w systemie SORBNET2 na rachunek znajdujący się
w innym banku – przelew zewnętrzny
Realizacja przelewu w ramach rachunków
prowadzonych w Banku

2,50 zł
25 zł
0 zł

oszczędnościowo-rozliczeniowego STANDARD

2,50 zł

6.2.

oszczędnościowo-rozliczeniowego STUDENT

2,50 zł

6.3.

oszczędnościowo-rozliczeniowego DEBIUT

2,50 zł

6.4.

oszczędnościowo-rozliczeniowego SENIOR

1 zł

6.5.

oszczędnościowo-rozliczeniowego VIP

8.

Wydanie jednego blankietu czekowego

9.

Potwierdzenie jednego czeku

10.
11.
12.
13.

2,50 zł

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym
Wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta
Sporządzenie wyciągu z rachunku
- raz w miesiącu
wyciągu z rachunku za bieżący rok

13.2.

wyciągu z rachunku za każdy poprzedni rok
jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok
stanowiącego podstawę księgowania
jednego dowodu do wyciągu za każdy poprzedni rok
stanowiącego podstawę księgowania

13.4.
14.

3 zł

jednorazowo w dniu realizacji

0,50 zł

jednorazowo w dniu wydania

10 zł

jednorazowo w dniu
potwierdzenia

20 zł

jednorazowo w dniu wydania

25 zł

jednorazowo w dniu wydania

0 zł

jednorazowo w dniu
sporządzenia
jednorazowo w dniu
sporządzenia

Sporządzenie odpisu na wniosek Klienta:

13.1.

13.3.

jednorazowo w dniu realizacji
jednorazowo w dniu realizacji,
przy czym w przypadku opłaty
składki ubezpieczenia
wykupionego za pośrednictwem
Banku opłaty nie pobiera się

6.1.

Realizacja pojedynczego polecenia zapłaty

jednorazowo w dniu
dokonywania wpłaty
jednorazowo w dniu
dokonywania wypłaty
jednorazowo w dniu realizacji

Realizacja stałego zlecenia złożonego w formie papierowej
z rachunku:

7.

TRYB POBIERANIA
miesięcznie, przy czym za pierwszy
i ostatni miesiąc prowadzenia
rachunku opłata pobierana jest
proporcjonalnie do czasu trwania
umowy

5 zł
7,50 zł
3 zł
5 zł
miesięcznie, przy czym za pierwszy
i ostatni miesiąc prowadzenia
rachunku opłata pobierana jest

Pakiet ROR STUDENT obejmujący:
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proporcjonalnie do czasu trwania
umowy

14.1.

prowadzenie rachunku

14.2.

wydanie karty VISA ELECTRON STUDENT

14.3.

korzystanie z infolinii

14.4.

SMS Banking

14.5.

usługę bankowości internetowej KBS24:
udostępnienie usługi, polecenia przelewu w
systemie Elixir, udostępnienie 3 loginów

15.

3 zł

miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc
prowadzenia rachunku opłata
pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy

Pakiet ROR SENIOR obejmujący:

15.1.

prowadzenie rachunku

15.2.

wydanie i obsługę karty VISA ELECTRON SENIOR
usługę bankowości internetowej KBS24:
udostępnienie usługi, polecenia przelewu
w systemie Elixir, udostępnienie 3 loginów

15.3.

16.

miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc
prowadzenia rachunku opłata
jest pobierana proporcjonalnie
do czasu trwania umowy

Pakiet ROR VIP obejmujący:

16.1.

prowadzenie rachunku

16.2.

wydanie karty VISA CLASSIC VIP

16.3.

obsługa karty VISA CLASSIC VIP

16.4.

udostępnienie usługi KBS24

16.5.

przesyłanie informacji w formie SMS
realizacja poleceń przelewu w systemie Elixir
z wykorzystaniem bankowości internetowej KBS24
udzielanie informacji telefonicznych na „hasło”

16.6.
16.7.

5 zł

25 zł
- opłata nie jest pobierana
w przypadku dokonywania
w miesiącu kalendarzowym
wpłat gotówkowych lub
przelewu z rachunku
prowadzonego w innym
banku w kwocie nie niższej
niż 5 000 zł

17.

Udzielanie informacji telefonicznych na „hasło”

1 zł

miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc
udzielania informacji opłata
pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy

18.

Ustanowienie (opłaty nie pobiera się, jeśli
pełnomocnictwo jest ustanawiane przy zawieraniu
umowy), zmiana, odwołanie pełnomocnictwa – za
każdą czynność

10 zł

jedonarozowo w dniu złożenia
dyspozycji

Tabela 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
L.p.
1.
2.

2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY
Realizacja procesu umorzeniowego książeczki
oszczędnościowej
Realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:
w systemie Elixir na rachunek znajdujący się
w innym banku (dotyczy również przelewu z
tytułu realizacji przez Bank zajęcia
wierzytelności z rachunku bankowego) –
przelew zewnętrzny
w systemie SORBNET2 na rachunek znajdujący
się w innym banku – przelew zewnętrzny
w ramach rachunków prowadzonych w Banku
w formie stałego zlecenia
Wydanie przez Bank:
zaświadczenia o treści wnioskowanej przez
Klienta
opinii bankowej na wniosek Klienta
Cesja wierzytelności z rachunku

STAWKA

TRYB POBIERANIA

20 zł

jednorazowo po zakończeniu procesu
jednorazowo w dniu realizacji

2 zł

25 zł
0 zł
2,50 zł
jednorazowo w dniu wydania

15 zł
20 zł
10 zł
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jednorazowo w dniu podpisania umowy

Tabela 3. Konta oszczędnościowe
L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

TRYB POBIERANIA

1.

Prowadzenie rachunku

0 zł

miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc
prowadzenia rachunku opłata
pobierana jest proporcjonalnie do
czasu trwania umowy

2.

Wpłata gotówkowa w kasie

0 zł

jednorazowo w dniu dokonywania
wpłaty

3.

Wypłata z rachunku (gotówkowa, bezgotówkowa):

3.1.

pierwsza w miesiącu kalendarzowym

0 zł

każda następna w miesiącu kalendarzowym

10 zł

za każdą wypłatę (dotyczy
również przelewu z tytułu
realizacji przez Bank zajęcia
wierzytelności z rachunku
bankowego) – zbiorczo
w następnym miesiącu
kalendarzowym

4.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym

15 zł

jednorazowo w dniu sporządzenia

5.

Wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta

20 zł

jednorazowo w dniu sporządzenia

0 zł

jednorazowo w dniu sporządzenia

3.2.

6.
7.

Sporządzenie wyciągu z rachunku
- raz w miesiącu
Sporządzenie odpisu na wniosek Klienta:

jednorazowo w dniu sporządzenia

7.1.

wyciągu z rachunku za bieżący rok

7.2.

wyciągu z rachunku za każdy poprzednik rok
jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok
stanowiącego podstawę księgowania
jednego dowodu do wyciągu za każdy poprzedni rok
stanowiącego podstawę księgowania

7.3.
7.4.

8.

5 zł

Udzielanie informacji telefonicznych na „hasło”

7,50 zł
3 zł
5 zł

1 zł

miesięcznie, przy czym za
pierwszy
i ostatni miesiąc udzielania
informacji opłata pobierana jest
proporcjonalnie
do czasu trwania umowy

Tabela 4. Rachunki oszczędnościowe a’vista
L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

1.

Prowadzenie rachunku

0 zł

2.

Wydanie druku książeczki oszczędnościowej a’vista

10 zł

3.
4.
5.
6.
6.1.

6.2.
7.
8.
9.
10.

Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej a’vista
Odwołanie zgłoszenia o utracie książeczki
oszczędnościowej a’vista
Realizacja procesu umorzeniowego książeczki
oszczędnościowej
Realizacja Polecenia przelewu złożonego w formie papierowej:
w systemie Elixir na rachunek znajdujący się
w innym banku (dotyczy również przelewu z tytułu
realizacji przez Bank zajęcia wierzytelności z rachunku
bankowego) – przelew zewnętrzny
w systemie SORBNET2 na rachunek znajdujący się w
innym banku – przelew zewnętrzny
Realizacja przelewu w ramach rachunków prowadzonych
w Banku
Realizacja Stałego zlecenia
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym
Wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta
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TRYB POBIERANIA

jednorazowo w dniu wydania
książeczki

15 zł
15 zł
20 zł

jednorazowo po zakończeniu
procesu
jednorazowo w dniu realizacji

2,50 zł
25 zł
0 zł

jednorazowo w dniu realizacji

3 zł

jednorazowo w dniu realizacji

20 zł

jednorazowo w dniu wydania

25 zł

jednorazowo w dniu wydania

Cesja wierzytelności z rachunku

11.

jednorazowo w dniu podpisania
umowy

20 zł

Tabela 5. Rachunki indywidualnych kont emerytalnych
L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

1.

Otwarcie rachunku

0 zł

2.

Prowadzenie rachunku

0 zł

3.

Wydanie przez Bank:
zaświadczenia o treści wnioskowanej przez
Klienta
opinii bankowej na wniosek Klienta

3.1.
3.2.
4.

wyciągu z rachunku za bieżący rok

4.2.

wyciągu z rachunku za każdy poprzednik rok
jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok
stanowiącego podstawę księgowania
jednego dowodu do wyciągu za każdy
poprzedni rok stanowiącego podstawę
księgowania
Realizacja przelewu:
w systemie Elixir na rachunek znajdujący się
w innym banku (dotyczy również przelewu
z tytułu realizacji przez Bank zajęcia
wierzytelności z rachunku bankowego)
– przelew zewnętrzny
w systemie SORBNET2 na rachunek
znajdujący się w innym banku – przelew
zewnętrzny

4.3.
4.4.
5.

5.1.

5.2.
5.3.

6.

jednorazowo w dniu wydania

15 zł
20 zł

Sporządzenie odpisu na wniosek Klienta:

4.1.

TRYB POBIERANIA

jednorazowo w dniu sporządzenia

5 zł
7,50 zł
3 zł
5 zł
jednorazowo w dniu realizacji

2,30

25 zł

w ramach rachunków prowadzonych w Banku

0 zł

Rozwiązanie Umowy na wniosek
Oszczędzającego na skutek dokonania
wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu
przed upływem 12 miesięcy licząc od dnia
zawarcia Umowy

150,00 zł

jednorazowo w dniu likwidacji rachunku

Tabela 6. Podstawowe rachunki płatnicze
L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

TRYB POBIERANIA

1.

Prowadzenie rachunku

0 zł

2.

Wpłata gotówkowa w kasie

0 zł

miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc
prowadzenia rachunku opłata
pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy
jednorazowo w dniu
dokonywania wpłaty

3.

Wypłata gotówkowa w kasie

0 zł

jednorazowo w dniu
dokonywania wypłaty

4.

Realizacja przelewu w ramach rachunków prowadzonych w Banku, polecenia
przelewu w systemie Elixir na rachunek znajdujący się w innym banku krajowym,
stałego zlecenia, przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej na
rachunek znajdujący się w innym banku krajowym - dotyczy szóstej i każdej
następnej transakcji w miesiącu kalendarzowym:

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.

w formie papierowej:
przelew w ramach rachunków prowadzonych
w Banku
polecenie przelewu w systemie Elixir na rachunek
znajdujący się w innym banku krajowym, stałe
zlecenie
przelew SEPA na rachunek znajdujący się w innym
banku krajowym
polecenie przelewu w walucie obcej na rachunek
znajdujący się w innym banku krajowym

0 zł
2,50 zł
10 zł
0,25% nie mniej niż 30 zł
i nie więcej niż 300 zł
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jednorazowo w dniu realizacji

4.2
4.2.1.

w formie elektronicznej z wykorzystaniem usługi KBS24:
z podstawowego rachunku płatniczego:

przelew w ramach rachunków prowadzonych
w Banku
polecenie przelewu w systemie Elixir na rachunek
4.2.1.2.
znajdujący się w innym banku krajowym
przelew SEPA na rachunek znajdujący się w innym
4.2.1.3.
banku krajowym
polecenie przelewu w walucie obcej na rachunek
4.2.1.4
znajdujący się w innym banku krajowym

0 zł

4.2.1.1.

4.2.2.

0,60 zł
10 zł
0,25% nie mniej niż 30
zł i nie więcej niż 300 zł

z podstawowego rachunku płatniczego dla osoby małoletniej:

przelew w ramach rachunków prowadzonych
0 zł
w Banku
polecenie przelewu w systemie Elixir na rachunek
4.2.2.2.
0 zł
znajdujący się w innym banku krajowym
przelew SEPA na rachunek znajdujący się w innym
4.2.2.3.
10 zł
banku krajowym
polecenie przelewu w walucie obcej na rachunek
0,25% nie mniej niż 30
4.2.2.4.
znajdujący się w innym banku krajowym
zł i nie więcej niż 300 zł
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1, wysyłanych do
5.
banków zagranicznych:
5.1. przelew SEPA
10 zł
0,25% nie mniej niż 30
5.2. polecenie wypłaty
zł i nie więcej niż 300 zł
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1, otrzymywanych z banków
6.
krajowych i zagranicznych:
6.1. przelew SEPA2
10 zł
3
6.2. polecenie wypłaty
20 zł
Realizacja polecenia przelewu w systemie
7.
SORBNET2 na rachunek znajdujący się w innym
banku – przelew zewnętrzny
4.2.2.1.

7.1.
7.2.
8.

przelew złożony w formie papierowej

jednorazowo w dniu realizacji

jednorazowo w dniu realizacji

25 zł

przelew złożony w formie elektronicznej –
z wykorzystaniem usługi KBS24
Realizacja w systemie płatności BLUECASH (szybki
przelew BLUECASH) na rachunek znajdujący się w
innym banku – przelew zewnętrzny

20 zł
5 zł

9.

Realizacja polecenia zapłaty

0 zł

10.

Udostępnienie i korzystanie z usługi KBS24

0 zł

11.

Wydanie i obsługa karty spersonalizowanej

0 zł

12.

Wydanie i obsługa karty niespersonalizowanej

0 zł

13.

Wypłaty gotówkowe - dotyczy szóstej i każdej
następnej transakcji w miesiącu kalendarzowym:

13.1.

w bankomatach innych banków

14.

Wypłaty gotówkowe:

14.1.

jednorazowo w dniu realizacji

jednorazowo w dniu realizacji
jednorazowo w dniu realizacji

po otrzymaniu karty miesięcznie, przy czym pierwsza
opłata pobierana jest w trzecim
miesiącu od dnia złożenia
wniosku, a za ostatni miesiąc
obsługi karty opłata pobierana
jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy
miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc obsługi
karty opłata pobierana jest
proporcjonalnie
do czasu trwania umowy
jednorazowo za każdą wypłatę
w dniu wypłaty

2%
nie mniej niż 4,50 zł
jednorazowo za każdą wypłatę
w dniu wypłaty

w bankomatach Banku, BGŻ BNP PARIBAS, BPS
SA oraz banków zrzeszonych, PBS, SGB oraz
banków zrzeszonych, BS Rzemiosła w Krakowie,
Santander Bank Polska S.A.

0 zł
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14.2.

w kasach innych banków

0 zł

14.3.

usługa cash back

0 zł

14.4.

za granicą

2%
nie mniej niż 5,50 zł

15.

Transakcje bezgotówkowe

0 zł

16.

Prowizja za przewalutowanie transakcji
dokonywanych w innej walucie niż PLN

3%

jednorazowo od wartości
transakcji

Tabela 6A. Usługi nie objęte Umową do Podstawowego rachunku płatniczegorealizowane na wniosek klienta
RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

L.p.

STAWKA

TRYB POBIERANIA

1.

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym

20 zł

jednorazowo w dniu wydania

2.

Wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta

25 zł

jednorazowo w dniu wydania

3.

Sporządzenie wyciągu z rachunku
- raz w miesiącu

0 zł

jednorazowo w dniu
sporządzenia

4.

Sporządzenie odpisu na wniosek Klienta:

4.1.

wyciągu z rachunku za bieżący rok

4.2.

wyciągu z rachunku za każdy poprzedni rok

4.3.
4.4.

5.

6.
7.

jednorazowo w dniu
sporządzenia

5 zł
7,50 zł

jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok
stanowiącego podstawę księgowania
jednego dowodu do wyciągu za każdy poprzedni rok
stanowiącego podstawę księgowania
Ustanowienie (opłaty nie pobiera się, jeśli
pełnomocnictwo jest ustanawiane przy zawieraniu
umowy), zmiana, odwołanie pełnomocnictwa – za
każdą czynność
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci: przyjęcie/
zmiana
Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości
dokonane przez Klienta Banku i dokonanie wpisu do
bazy dokumentów zastrzeżonych:

3 zł
5 zł
10 zł

jedonarozowo w dniu złożenia
dyspozycji

15 zł

jednorazowo w dniu złożenia
dyspozycji
jednorazowo w dniu zgłoszenia

7.1.

przyjęcie

35 zł

7.2.

odwołanie

35 zł

8.

9.

10.

11.

Zwrot kwoty polecenia wypłaty w związku
z błędami uniemożliwiającymi rozliczenie płatności
lub zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty
Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu
w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie
Klienta4
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie
dewizowym
Opłata za brak lub wskazanie w zleceniu polecenia
wypłaty za granicę nieprawidłowego kodu
SWIFT/BIC banku beneficjenta5, od każdego
zlecenia6
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0,25 %
nie mniej niż 30 zł
i nie więcej niż 300 zł

jednorazowo w dniu realizacji

75 zł + koszty naliczane
przez banki trzecie

jednorazowo w dniu zmiany

10 zł

jednorazowo w dniu wydania

25 zł

jednorazowo w dniu realizacji

II. Klienci indywidualni – rachunki bankowe w walutach wymienialnych
Tabela 1. Rachunki oszczędnościowe
L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

TRYB POBIERANIA

1.

Prowadzenie rachunku oszczędnościowego

0 zł

miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc
prowadzenia rachunku opłata
pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy

2.

Wypłata/wpłata gotówkowa z/na rachunek walutowy
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku
płatniczym

0 zł

jednorazowo w dniu realizacji

15 zł

jednorazowo w dniu wydania

3.
4.

Wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta

20 zł

jednorazowo w dniu wydania

5.

Sporządzenie wyciągu z rachunku
- raz w miesiącu

0 zł

6.

Sporządzenie odpisu na wniosek Klienta:

jednorazowo w dniu
sporządzenia
jednorazowo w dniu
sporządzenia

6.1.

wyciągu z rachunku za bieżący rok

6.2.

wyciągu z rachunku za każdy poprzedni rok
jednego dowodu do wyciągu za bieżący rok
stanowiącego podstawę księgowania
jednego dowodu do wyciągu za każdy poprzedni rok
stanowiącego podstawę księgowania

6.3.
6.4.

5 zł
7,50 zł
3 zł
5 zł

7.

Udzielanie informacji telefonicznych na „hasło” do
rachunków oszczędnościowych

1 zł

8.

Cesja wierzytelności z rachunku

10 zł

miesięcznie, przy czym za
pierwszy i ostatni miesiąc
udzielania informacji opłata
pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy
jednorazowo w dniu podpisania
umowy

9.

Realizacja przez Bank polecenia przelewu
w formie papierowej w systemie Elixir z tytułu
zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego –
przelew zewnętrzny

2 zł

jednorazowo w dniu realizacji

Tabela 2. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

2.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY
Otwarcie i prowadzenie rachunku terminowej lokaty
oszczędnościowej
Wypłata/wpłata z/na rachunek walutowy

3.

Wydanie przez Bank:

L.p.
1.

STAWKA

TRYB POBIERANIA

bez opłaty
bez opłaty
jednorazowo w dniu wydania

3.1.

zaświadczenia o treści wnioskowanej przez Klienta

15 zł

3.2.

opinii bankowej na wniosek Klienta

20 zł

4.

Cesja wierzytelności z rachunku

10 zł

jednorazowo w dniu podpisania
umowy

5.

Realizacja przez Bank przelewu
w formie papierowej w systemie Elixir
z tytułu zajęcia wierzytelności z rachunku
bankowego – przelew zewnętrzny

2 zł

jednorazowo w dniu realizacji

III. Klienci indywidualni – przekazy w obrocie dewizowym
Tabela 1. Realizacja z rachunków bankowych - z wyłączeniem rachunków terminowych
lokat oszczędnościowych - przekazów w obrocie dewizowym
L.p.
1.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymywanych
z banków krajowych i zagranicznych:
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TRYB POBIERANIA
jednorazowo w dniu realizacji

1.1.

przelewy SEPA2

10 zł

jednorazowo w dniu realizacji

1.2.

polecenia wypłaty3

20 zł

jednorazowo w dniu realizacji

1.3.

2.

Zwrot kwoty polecenia wypłaty w związku
0,25 %
z błędami uniemożliwiającymi rozliczenie
nie mniej niż 30 zł
płatności lub zwrot nie podjętej kwoty polecenia
i nie więcej niż 300 zł
wypłaty
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym1, wysyłanych
do banków krajowych i zagranicznych:

2.1.

przelewy SEPA

2.2.

polecenia wypłaty

3.

4.

5.

Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego
przekazu w obrocie dewizowym, wykonane
na zlecenie Klienta4
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia
potwierdzającego wykonanie przekazu
w obrocie dewizowym
Opłata za brak lub wskazanie w zleceniu
polecenia wypłaty za granicę nieprawidłowego
kodu SWIFT/BIC banku beneficjenta5,
od każdego zlecenia6)

jednorazowo w dniu realizacji

jednorazowo w dniu realizacji

10 zł
0,25 %
nie mniej niż 30 zł
i nie więcej niż 300 zł
75 zł + koszty naliczane
przez banki trzecie

jednorazowo w dniu zmiany

10 zł

jednorazowo w dniu wydania

25 zł

jednorazowo w dniu realizacji

STAWKA

TRYB POBIERANIA

IV. Klienci indywidualni - usługi
Tabela 1. KBS24
L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

1.

Udostępnienie usługi

2.

Za korzystanie z usługi udostępnionej do:

0 zł

2.1.

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

0 zł

2.2.

konta oszczędnościowego

0 zł

3.

Realizacja polecenia przelewu:

3.1.

z konta oszczędnościowego

3.2.

z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.2.
3.2.3.

4.
5.

jednorazowo w dniu realizacji
zgodnie z zapisami części
„Konta oszczędnościowe
w PLN” (Tabela 3. pkt 3)

w systemie Elixir na rachunek znajdujący się w innym banku – przelew
zewnętrzny:
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
DEBIUT

0 zł

z pozostałych rachunków oszczędnościoworozliczeniowych
w systemie SORBNET2 na rachunek
znajdujący się w innym banku – przelew
zewnętrzny
w systemie płatności BLUECASH (szybki
przelew BLUECASH) na rachunek znajdujący
się w innym banku – przelew zewnętrzny
Realizacja przelewu w ramach rachunków
prowadzonych w Banku – z zastrzeżeniem
pkt 3.1.

0,60 zł
20 zł
5 zł

0 zł

Udostępnienie loginów:

jednorazowo w dniu realizacji
jednorazowo w dniu udostępnienia
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5.1.
5.2.

3 loginów do jednego rachunku
za każdy następny login wydany na wniosek
Klienta

0 zł
5 zł

Tabela 2. SMS Banking
L.p.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

1.

Udostępnienie usługi

2.

Przesyłanie informacji w formie SMS – powiadamianie SMS:

2.1.

do rachunku oszczędnościoworozliczeniowego DEBIUT

2.2.

do pozostałych rachunków

TRYB POBIERANIA

0 zł
za jeden sms – zbiorczo w następnym
miesiącu kalendarzowym

0 zł
0,20 zł

Tabela 3. Karty debetowe VISA
L.p.
1.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

STAWKA

Wydanie karty:

1.1.

VISA ELECTRON STANDARD

0 zł

1.2.

VISA ELECTRON STUDENT

0 zł

1.3.

VISA ELECTRON DEBIUT

0 zł

1.4.

VISA ELECTRON SENIOR

0 zł

1.5.

VISA ELECTRON niespersonalizowanej

0 zł

2.

2.1.
2.2.
2.3.

po otrzymaniu karty - miesięcznie, przy
czym pierwsza opłata pobierana jest
w trzecim miesiącu od dnia złożenia
wniosku, a za ostatni miesiąc obsługi karty
opłata pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy

Za obsługę jednej karty:

VISA ELECTRON STANDARD wydanej do
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
STANDARD
VISA ELECTRON STUDENT
VISA ELECTRON DEBIUT wydanej do
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego
DEBIUT

2.4.

VISA ELECTRON SENIOR

2.5.

VISA
ELECTRON
niespersonalizowanej
wydanej do rachunków oszczędnościoworozliczeniowych

3.

TRYB POBIERANIA

3,50 zł
1,50 zł
0 zł

2 zł

w przypadku ROR SENIOR STANDARD
opłata pobierana jest w 5 dniu roboczym
kolejnego miesiąca a w przypadku dokonania
kartą w miesiącu kalendarzowym transakcji
bezgotówkowych na kwotę powyżej 200 zł
opłaty nie pobiera się

3,50 zł

miesięcznie, przy czym za pierwszy i
ostatni miesiąc obsługi karty opłata
pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy

Wypłaty gotówkowe z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych:

3.1.

w bankomatach Banku, BGŻ BNP PARIBAS,
BPS SA oraz banków zrzeszonych, PBS, SGB
oraz banków zrzeszonych, BS Rzemiosła
w Krakowie, Santander Bank Polska S.A.

3.2.

w kasach innych banków

3.3.

w bankomatach innych banków

3.4.

za granicą

3.5.

usługa cash back

jednorazowo za każdą wypłatę w dniu
wypłaty

0 zł
2%
nie mniej niż 4,50 zł
2%
nie mniej niż 4,50 zł
2%
nie mniej niż 5,50 zł
1 zł

4.

Transakcje bezgotówkowe

0 zł

5.

Prowizja za przewalutowanie transakcji
dokonywanych w innej walucie niż PLN

3%
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jednorazowo od wartości transakcji

V. Klienci indywidualni – kredyty i usługi kredytowe
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe
Tabela 1.

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

L.p.
1.

Kredyt mieszkaniowo-hipoteczny KBS
STAWKA

Prowizja za udzielenie kredytu:

Tabela 2.

1,75%

Kredyt mieszkaniowy
Kredyt termomodernizacyjny

Kredyt hipoteczny - konsumpcyjny

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

L.p.

TRYB POBIERANIA
jednorazowo liczona od kwoty kredytu

STAWKA

TRYB POBIERANIA

1.1.

Prowizja za udzielenie kredytu:
- z terminem płatności do 60 miesięcy

2,25%

jednorazowo liczona od kwoty kredytu

1.2.

- z terminem płatności powyżej 60 miesięcy

2,75%

jednorazowo liczona od kwoty kredytu

1.

Tabela 2a. Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Katowicach z linii LKD_201710
RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

L.p.
1.
2.

STAWKA

Prowizja za udzielenie kredytu:
Opłata za przekwalifikowanie kredytu na kredyt
komercyjny

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

1.1.
1.2.
1.3.

2,50%

jednorazowo liczona od kwoty kredytu

2,00%

jednorazowo liczona od kwoty kredytu

Kredyty konsumpcyjne
Kredyt „Tęcza”, Kredyt konsolidacyjny, Kredyt „Przyjazny”

Tabela 3.

1.

TRYB POBIERANIA

Prowizja za udzielenie kredytu:
dla wniosków składanych w placówkach KBS
dla kredytów niezabezpieczonych hipotecznie*
dla wniosków złożonych za pomocą formularza
internetowego
dla kredytów zabezpieczonych hipotecznie

STAWKA

TRYB POBIERANIA

Od 2,40% do 7,50%
6,40%

jednorazowo liczona od kwoty
kredytu

4,90%

*Wysokość prowizji zależna od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego.

Tabela 3a. Kredyt „dla Ciebie”
RODZAJ CZYNNOŚCI / OPŁATY

L.p.
1.
1.1.
1.2.

STAWKA

TRYB POBIERANIA

Prowizja za udzielenie kredytu
dla wniosków składanych w placówkach KBS*
Od 2,40% do 8,70%
dla wniosków złożonych za pomocą formularza
6,40%
internetowego
Wysokość prowizji zależna od indywidualnej oceny ryzyka kredytowego.

jednorazowo liczona od kwoty kredytu

Tabela 4. Kredyt „Okazjonalny”
(Produkt jest oferowany okresowo w ramach akcji handlowej)
RODZAJ CZYNNOŚCI / OPŁATY

L.p.
1.

Prowizja za udzielenie kredytu

1.

TRYB POBIERANIA

5%

jednorazowo liczona od kwoty kredytu

Kredyt w rachunku płatniczym – kredyt w rachunku ROR

Tabela 5.
L.p.

STAWKA

RODZAJ CZYNNOŚCI / OPŁATY

STAWKA

TRYB POBIERANIA

2%
nie mniej niż 25 zł
1%
nie mniej niż 25 zł

jednorazowo
liczona od kwoty kredytu/podwyższenia

Prowizja:

1.1.

za udzielenie/podwyższenie kredytu

1.2.

za przedłużenie kredytu
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jednorazowo liczona od kwoty kredytu

Karty kredytowe
Tabela 6.
1.

Visa Classic
RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

L.p.

STAWKA
bez opłat

Wydanie karty

2.

Opłata za obsługę karty w pierwszym roku
ważności karty

50 zł

3.

Opłata za obsługę karty w kolejnych latach
ważności karty

50 zł

4.

Zmiana limitu karty na wniosek Posiadacza

50 zł

8.

Wypłata gotówki w bankomacie krajowym
lub zagranicznym
Transakcje bezgotówkowe
Prowizja za przewalutowanie transakcji
dokonywanych w innej walucie niż PLN
Zastrzeżenie karty

9.

Odblokowanie karty

bez opłat

10.

Reklamacja

bez opłat

11.

Sprawdzenie limitu karty w bankomacie

bez opłat

12.

Generowanie zestawienia operacji
Sporządzenie kopii dowodu księgowego
potwierdzającego transakcje
Zmiana numeru PIN w bankomatach
świadczących taką usługę.

bez opłat

5.
6.
7.

13.
14.

Tabela 7.
L.p.
1.
2.
3.

4.
5.
5.1.

5.2.
6.

TRYB POBIERANIA

3%
nie mniej niż 10 zł
bez opłat
3%

Pobierana po upływie 12 miesięcy od
zawarcia
umowy.
W przypadku
rozwiązania umowy przed upływem 12
miesięcy
opłata
jest
pobierana
proporcjonalnie do okresu obowiązywania
umowy.
Opłata pobierana jest , jeżeli w ciągu
ostatnich 12 miesięcy wartość transakcji
bezgotówkowych
i
gotówkowych
obciążających rachunek karty wyniosła
mniej niż 6.000,00 zł.
Pobierana po upływie kolejnych 12
miesięcy
od
zawarcia
umowy.
W przypadku rozwiązania umowy przed
upływem 12 miesięcy opłata jest
pobierana proporcjonalnie do okresu
obowiązywania umowy.
Opłata pobierana jest , jeżeli w ciągu
ostatnich 12 miesięcy wartość transakcji
bezgotówkowych
i
gotówkowych
obciążających rachunek karty wyniosła
mniej niż 6.000,00 zł.
jednorazowo
(łącznie z opłatą za zawarcie aneksu
do umowy)
każdorazowo od kwoty transakcji

każdorazowo od kwoty transakcji

bez opłat

5 zł

Każdorazowo

bez opłat

Pozostałe opłaty
Pozostałe opłaty związane z kredytami i usługami kredytowymi8

RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY
Sporządzenie aneksu do umowy kredytu na
wniosek Klienta np. zmiana prawnych form
zabezpieczeń kredytu lub zmiana
harmonogramu nie będąca prolongatą
Wydanie opinii bankowej na żądanie Klienta
Wydanie promesy kredytowej - od kwoty
przyrzeczonej

STAWKA

TRYB POBIERANIA

100 zł

jednorazowo

50 zł
0,50%
nie mniej niż 50 zł
i nie więcej niż
1.000 zł

jednorazowo

Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia
50 zł
z tytułu kredytu na wniosek Kredytobiorcy
Prolongowanie terminu spłaty kredytu i odsetek na wniosek Klienta:
0,20%
do 3 miesięcy
nie mniej niż 50 zł
i nie więcej niż 500 zł
0,50%
powyżej 3 miesięcy
nie mniej niż 50 zł
i nie więcej niż 1.000 zł
Opłata za restrukturyzację zadłużenia na
0
wniosek Kredytobiorcy skutkującą zmianą
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jednorazowo

jednorazowo

jednorazowo od kwoty objętej prolongatą

jednorazowo od kwoty objętej prolongatą
jednorazowo od kwoty kapitału objętego
restrukturyzacją

umowy kredytu wprowadzoną w formie aneksu
7.

Opłata za sporządzenie umowy ugody na
wniosek Klienta

8.

Opłata za przejęcie długu

0

jednorazowo od kwoty kapitału objętego
ugodą

1%
nie mniej niż 50 zł

jednorazowo od kwoty zadłużenia

§3
VI. Klienci indywidualni - inne usługi bankowe
Tabela 1. Inne czynności
L.p.

4.1.
4.2.

odwołanie

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

3.1.

3.2.
4.

5.

6.

7.
8.

2

STAWKA

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach
0,3%
opłaty rachunków telefonicznych
nie mniej niż 3,40 zł
i nie więcej niż 450 zł
0,3%
opłaty za energię elektryczną
nie mniej niż 3,40 zł
i nie więcej niż 450 zł
0,3%
opłaty rachunków za gaz
nie mniej niż 3,40 zł
i nie więcej niż 450 zł
0,3%
pozostałe wpłaty9
nie mniej niż 3,40 zł
i nie więcej niż 450 zł
Wypłaty dokonywane z konta „zlecenia
0,5%
do wypłaty” – nie dotyczy wypłat na rachunki
nie mniej niż 4 zł
lokat oraz na spłatę kredytów zaciągniętych
i nie więcej niż 450 zł
w Banku
Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez osobę nie
będącą Klientem Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów
zastrzeżonych:
35 zł plus podatek VAT
przyjęcie
wynikający z odrębnych
przepisów
35 zł plus podatek VAT
odwołanie
wynikający z odrębnych
przepisów
Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości dokonane przez Klienta
Banku i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych:
przyjęcie
35 zł
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RODZAJ CZYNNOŚCI/OPŁATY

Realizacja poleceń wypłaty za granicę przez
osoby nie posiadające rachunku w Banku

35 zł
0,30%
nie mniej niż 40 zł
i nie więcej niż 400 zł

Skup i sprzedaż walut obcych w postaci
pieniędzy oraz w postaci dewiz
(memoriałowo)
- kursy kantorowe
Opłata za zbiorczą informację o rachunkach
jednej osoby prowadzonych w bankach i
SKOK na terenie Polski
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:
przyjęcie/zmiana

TRYB POBIERANIA
jednorazowo od każdej wpłaty

jednorazowo od każdej wypłaty

jednorazowo w dniu zgłoszenia

jednorazowo w dniu zgłoszenia

jednorazowo w dniu realizacji

bez opłat
jednorazowo w dniu złożenia wniosku

30 zł
15 zł

jednorazowo w dniu złożenia dyspozycji

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA.
Przelew SEPA – przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii,
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:
 waluta transakcji EUR;
 dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju,
w którym jest on prowadzony;
 występuje opcja kosztowa „SHA”;
 przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT.
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Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza
polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta),
przy czym nie dotyczy to przelewów SEPA.
4
Opłaty dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy zmiany lub odwołanie dyspozycji następuje na skutek żądania klienta. Nie dotyczy
natomiast sytuacji, gdy konieczność korekty/zmiany lub odwołanie zlecenia następuje na skutek błędu Banku.
5 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2.2. (w Tabeli 1. Realizacja z rachunków bankowych –
z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych – przekazów w obrocie dewizowym) oraz zgodnie
z pkt. 5.2. (w Tabeli 6. Podstawowe rachunki płatnicze). Opłata jest pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi
w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku.
6 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2.2. . (w Tabeli 1. Realizacja z rachunków bankowych
– z wyłączeniem rachunków terminowych lokat oszczędnościowych – przekazów w obrocie dewizowym) oraz zgodnie
z pkt. 5.2. (w Tabeli 6. Podstawowe rachunki płatnicze).
7 Uchylono.
8 Dotyczą również czynnych kredytów wycofanych z oferty produktowej Banku.
9 Bank nie przyjmuje w formie gotówkowej wpłat których odbiorcą płatności jest ZUS.
10 Kredyt udzielany tylko w trzech Oddziałach Krakowskiego Banku Spółdzielczego t.j. w Oddziale Częstochowa, Oddziale
Katowice i Oddziale Niegowa wraz z podległymi placówkami ze środków finansowych WFOŚiGW w Katowicach w ramach
linii kredytowej LKD_2017 na finansowanie zadań realizowanych \na terenie woj. śląskiego.
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