Taryfa opłat i prowizji
Rozdział VII. Rachunki rozliczeniowe dla Klientów Instytucjonalnych
Lp

Rodzaj czynności / usług

Mini Biznes

1 Otwarcie rachunku bieżącego, pomocniczego

2 Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego

Wpłaty gotówkowe
Uwaga: w przypadku wpłat gotówkowych w bilonie
3
przekraczających 10 szt. dziennie dodatkowo dolicza się
opłatę w wys. 5 zł

Agro Biznes
10,00

Standard Biznes
10,00

8,00 m-cznie

13,00 m-cznie

0,2% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 4,50

0,3% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 4,50

4 Wpływy bezgotówkowe

Extra Biznes
10,00

InterKonto

InterKonto Plus

10,00

0,00

0,00

40,00 m-cznie za prowadzenie
rachunku bieżącego /
25,00 m-cznie połowa stawki podstawowej opłaty
miesięcznej za prowadzenie
rachunku pomocniczego

15,00 m-cznie

8,00 m-cznie

0,4% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 6,50

0,4% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 6,50

0,3% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 5,00

0,3% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

nie dotyczy

0,1% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,1% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,1% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,1% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,1% wpłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,00

0,1% wypłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,1% wypłacanej kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,00% pierwsza wypłata w
każdym miesiącu,
następne 0,08% wypłacanej
kwoty,
nie mniej niż 3,00

0,2% wypłacanej kwoty,
nie mniej niż 6,5

0,2% wypłacanej kwoty,
nie mniej niż 6,5

0,3% niepodjętej, awizowanej
kwoty gotówki,
nie mniej niż 25,00

0,3% niepodjętej, awizowanej
kwoty gotówki,
nie mniej niż 25,00

0,3% niepodjętej, awizowanej
kwoty gotówki,
nie mniej niż 25,00

0,3% niepodjętej, awizowanej
kwoty gotówki,
nie mniej niż 25,00

Internet Banking
1) uruchomienie usługi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2) abonament miesięczny

2,00

5,00

0,00

0,00

0,00

3) realizacja przelewu skierowanego do innego banku

1,00

1,00

0,80

0,50

1,50

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,00

8,90

8,90

8,90

8,90

5 Wpłaty gotówkowe dokonywane za pomocą wpłatomatu

6 Wypłaty gotówkowe

Przygotowanie przez Bank gotówki do odbioru przez klienta
7 wraz z awizowaniem - w razie braku jej odbioru w
wyznaczonym dniu

4) potwierdzenie dokonania transakcji, która została
8 wykonana za pośrednictwem Internet Bankingu
5) złożenie przelewu w formie papierowej w placówce
Banku w przypadku korzystania z usługi Internet Banking
6) odblokowanie dostępu do Internet Bankingu

nie dotyczy

7) wydanie tokena
8) odblokowanie tokena
9) wydanie tokena w przypadku utraty poprzedniego
10) wizyta informatyka na życzenie Klienta

0,3% niepodjętej, awizowanej 0,3% niepodjętej, awizowanej kwoty
kwoty gotówki,
gotówki,
nie mniej niż 25,00
nie mniej niż 25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,00

125,00

125,00

125,00

125,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

Przelewy na rachunki bankowe złożone w formie
papierowej:
9

prowadzone przez Bank Rumia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

pozostałe przelewy na rachunki prowadzone przez inne
Banki

6,50

4,00

4,00

4,00

6,50

6,50

nie dotyczy

2,00

2,00

2,00

nie dotyczy

nie dotyczy

realizacja stałego zlecenia
Przelew ekspresowy BlueCash

17

9a

1) za pośrednictwem Internet Bankingu
2) złożenie przelewu w formie papierowej w placówce
Banku

10 Realizacja polecenia zapłaty

nie dotyczy

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

nie dotyczy

2,50

2,50

2,50

2,50

2,50

25,00

25,00

15,00

15,00

15,00

15,00

50,00

50,00

30,00

30,00

30,00

30,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00 m-cznie

10,00 m-cznie

10,00 m-cznie

bez opłat

10,00 m-cznie

10,00 m-cznie

0,35 za każde przesłanie
informacji BRS
3,00

0,35 za każde przesłanie
informacji BRS
3,00

0,35 za każde przesłanie
informacji BRS
3,00

0,35 za każde przesłanie
informacji BRS
0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

Realizacja zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET
11 1) w kwocie równej lub wyższej niż 1.000.000 zł
2) w kwocie niższej niż 1.000.000 zł
opłata pobierana jest dodatkowo wraz z opłatą za przelew
12 Odwołanie zlecenia przelewu z rozrachunków*
13

Udzielanie telefonicznych informacji o stanie rachunku
bankowego na "HASŁO"

14 SMS-Banking
15 Modyfikacja usługi SMS-Banking
Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i
wprowadzenie do Systemu DZ,
16 albo
odwołanie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego i
wycofanie zgłoszenia z Systemu DZ

0,35 za każde przesłanie 0,35 za każde przesłanie informacji
informacji BRS
BRS
3,00
3,00

20,00

20,00

UWAGA! raz w roku opinia lub
zaświadczenie wydawane jest bez opłat

Za wystawienie na wniosek Klienta:
a) zaświadczenia o numerze rachunku rozliczeniowego

30,00

30,00

30,00

30,00

50,00

50,00

b) zaświadczenie o rachunku rozliczeniowym wraz z
obrotami na rachunku

70,00

70,00

70,00

70,00

100,00

100,00

150,00

150,00

150,00

150,00

200,00

200,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

19 Wydanie książeczki czekowej

25,00

20,00

20,00

20,00

nie dotyczy

nie dotyczy

20 Pisemne potwierdzenie czeku

10,00

10,00

10,00

10,00

nie dotyczy

nie dotyczy

21 Zmiana karty wzorów podpisów

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

22 Potwierdzona kopia karty wzorów podpisów

17

c) opinia/ zaświadczenie inne niż powyżej
Dostarczenie na życzenie Klienta zaświadczeń, umów,
18 dokumentów związanych z wykonaniem czynności
bankowej drogą pocztową (listem poleconym)

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Wyciągi z rachunków:
1) drukowane raz w miesiącu:
a) odbierane w Oddziale Banku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) wysyłane pocztą

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

pierwszy wyciąg w m-cu bez opłat
2,00 m-cznie
nastepne 5,00 za każdy wyciąg
0,00
0,00

pierwszy wyciąg w m-cu bez opłat
nastepne 5,00 za każdy wyciąg
0,00

23 2) drukowane po każdej operacji:

4,00 m-cznie

2,00 m-cznie

0,00

0,00

0,00

4,00 od każdej wysyłki

4,00 od każdej wysyłki

4,00 od każdej wysyłki

4,00 od każdej wysyłki

4,00 od każdej wysyłki

4,00 od każdej wysyłki

3) generowanie i przesyłanie wyciągów drogą elektroniczną

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zmiana trybu/częstotliwości drukowania/wysyłania
wyciągów

2,00

2,00

2,00

0,00

2,00

2,00

a) odbierane w Oddziale Banku
b) wysyłane pocztą

24

2,00 m-cznie

25

Przechowywanie w Banku wyciągów z rachunku ponad trzy
miesiące

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00
(za każde rozpoczęte 12 m-cy)

5,00
(za każde rozpoczęte 12 m-cy)

5,00
(za każde rozpoczęte 12 m-cy)

5,00
(za każde rozpoczęte 12 m-cy)

5,00
(za każde rozpoczęte 12 m-cy)

5,00
(za każde rozpoczęte 12 m-cy)

27 Sporządzenie kopii wyciągu bankowego

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania
operacji bankowej w postaci kopii dokumentu (np. przelewu
złożonego w formie papierowej w banku, wpłaty itp.) w dniu
28 jej realizacji (za wyjątkiem przelewów realizowanych na
rachunki prowadzone przez Bank Rumia Spółdzielczy - za
wydanie potwierdzenia ich wykonania opłaty nie pobiera
się).

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10,00 od każdego dokumentu + 10,00 od każdego dokumentu +
0,50 za każdą jego stronę
0,50 za każdą jego stronę

10,00 od każdego dokumentu +
0,50 za każdą jego stronę

10,00 od każdego dokumentu +
0,50 za każdą jego stronę

10,00 od każdego dokumentu +
0,50 za każdą jego stronę

10,00 od każdego dokumentu +
0,50 za każdą jego stronę

Drukowanie wyciągu do rachunku bankowego przy opcji
"brak wyciągów":
26 za okres ostatnich 6 m-cy
powyżej 6 m-cy

29

Przygotowanie i sporządzenie duplikatu umowy (o ile nie
została zarchiwizowana)

Wydanie na wniosek klienta kopii zarchiwizowanego
30 dokumentu potwierdzającego wykonania operacji bankowej
(np. przelewu, wpłaty itp.) lub kopii zarchiwizowanej umowy.
Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku
bankowym:
a) za rok bieżący
31

b) za każdy poprzedni rok

14,80 + 0,50 za każdą stronę
wydawanej kopii dokumentu
(co stanowi równowartość
kosztów ponoszonych przez
Bank)

25,00
opłatę podwyższa się o połowę
stawki podstawowej

14,80 + 0,50 za każdą stronę
wydawanej kopii dokumentu
(co stanowi równowartość
kosztów ponoszonych przez
Bank)

25,00

14,80 + 0,50 za każdą stronę
14,80 + 0,50 za każdą stronę
14,80 + 0,50 za każdą stronę
14,80 + 0,50 za każdą stronę
wydawanej kopii dokumentu
wydawanej kopii dokumentu
wydawanej kopii dokumentu
wydawanej kopii dokumentu
(co stanowi równowartość
(co stanowi równowartość (co stanowi równowartość kosztów (co stanowi równowartość kosztów
kosztów ponoszonych przez
kosztów ponoszonych przez Bank)
ponoszonych przez Bank)
ponoszonych przez Bank)
Bank)

25,00

25,00

25,00

25,00

opłatę podwyższa się o połowę opłatę podwyższa się o połowę stawki
stawki podstawowej
podstawowej

opłatę podwyższa się o połowę stawki
podstawowej

opłatę podwyższa się o połowę stawki
podstawowej

opłatę podwyższa się o połowę stawki
podstawowej

UWAGA: Opłaty nie pobiera się jeśli w danym roku
kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
Opłata za każdorazowe wysłanie wezwania do zapłaty
powstałego zadłużenia z tytułu zaległych opłat związanych z
32 prowadzeniem rachunku lub z tytułu debetu, w przypadkach,
w terminach i z częstotliwością określonych w umowie lub w
uzupełniającym jej zapisy regulaminie.

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

34 Za używanie wrzutni (skarbca nocnego)

nie dotyczy

20,00 m-cznie

20,00 m-cznie

0,00

20,00 m-cznie

20,00 m-cznie

35 Wymiana klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego

nie dotyczy

50,00

50,00

20,00

50,00

50,00

nie dotyczy

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

25,00

25,00

25,00

0,00

25,00

25,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

150,00

150,00

0,00

33

36

Blokada na rachunku złotowym z tytułu realizacji polecenia
przelewu za granicę

Za sporządzenie protokołu różnic kasowych w wpłacie
zamkniętej (wyjątek stanowią falsyfikaty)

37 Wydanie kluczyka do skrytki na dokumenty
38 Wymiana klucza (zamka) do skrytki na dokumenty
HOME BANKING
1) prowizja aktywacyjna

10,00 m-cznie +1,99 za każdy
przelew

2) abonament podstawowy
3) abonament do 50 przelewów m-cznie
4) abonament do 100 przelewów m-cznie
5) abonament do 300 przelewów m-cznie
6) abonament powyżej 300 przelewów m-cznie
7) złożenie przelewu w formie papierowej w placówce
Banku
39
8) opłata za ponowną instalację HB w przypadku gdy awarii
uległ komputer Klienta na którym program był uprzednio
instalowany

10,00 m-cznie +1,99 za każdy
przelew

10,00 m-cznie +1,99 za każdy
przelew

75,00 m-cznie

75,00 m-cznie

75,00 m-cznie

150,00 m-cznie

150,00 m-cznie

150,00 m-cznie

300 m-cznie

300 m-cznie

300 m-cznie

350 m-cznie

350 m-cznie

350 m-cznie

8,90

8,90

8,90

nie dotyczy

nie dotyczy

9) opłata dodatkowa za brak możliwości wykonania
instalacji, serwisu, migracji z przyczyn leżących po stronie
Klienta zamawiającego usługę

100,00

100,00

100,00

70,00

70,00

70,00

nie dotyczy

UWAGA: Abonament miesięczny ustalany jest na okres 6
m-cy na podstawie średniej m-cznej liczby operacji z
ostatnich 6 m-cy
40

Modyfikacja, odwołanie stałego zlecenia lub polecenia
zapłaty

nie dotyczy

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

41

Zmiana rachunku z opłatą wyższą za jego prowadzenie na
rachunek z opłatą niższą

nie dotyczy

nie dotyczy

50,00

50,00

50,00

50,00

42

Zmiana rachunku z opłatą niższą za jego prowadzenie na
rachunek z opłatą wyższą

0,00

nie dotyczy

0,00

nie dotyczy

0,00

0,00

20,00

20,00

20,00

20,00

wg poniesionych kosztów

wg poniesionych kosztów

wg poniesionych kosztów

wg poniesionych kosztów

0,5% kwoty wypłaty,
min. 12,00

0,5% kwoty wypłaty,
min. 12,00

0,5% kwoty wypłaty,
min. 12,00

0,5% kwoty wypłaty,
min. 12,00

Dyspozycja pełnomocnictwa do rachunków, z wyłączeniem
czynności opisanej w poz. 40:
45 1) Ustanowienie pełnomocnictwa,
2) Zmiana zakresu (rodzaju) pełnomocnictwa
3) Odwołanie pełnomocnictwa

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku,
46 na zabezpieczenie wykonania umów zawartych przez
Posiadacza rachunku z instytucją trzecią

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

10,00
10,00
za każdy przelew zrealizowany
za każdy przelew zrealizowany w
w ramach zajęcia
ramach zajęcia egzekucyjnego
egzekucyjnego

10,00
za każdy przelew zrealizowany w
ramach zajęcia egzekucyjnego

10,00
za każdy przelew zrealizowany w
ramach zajęcia egzekucyjnego

10,00
za każdy przelew zrealizowany w
ramach zajęcia egzekucyjnego

a) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków
43

44

b) wykonanie zastrzeżenia
Wypłata na podstawie czeku gotówkowego przyjętego do
inkasa

10,00
Opłata za przelew wychodzący z rachunku klienta w ramach
za każdy przelew zrealizowany
47 wykonania zajęcia egzekucyjnego wierzytelności klienta z
w ramach zajęcia
tytułu umowy o prowadzenie rachunku
egzekucyjnego

48 Realizacja usługi płatności masowe

nie dotyczy

negocjonowane z klientem
49 Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie
* O ile wykonanie przez Bank dyspozycji odwołania zlecenia przelewu jest możliwe

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

stawka indywidualnie
stawka indywidualnie
stawka indywidualnie
stawka indywidualnie
stawka indywidualnie negocjowana,
negocjowana, nie mniej niż 500 negocjowana, nie mniej niż 500 zł negocjowana, nie mniej niż 500 zł negocjowana, nie mniej niż 500 zł
nie mniej niż 500 zł miesięcznie
zł miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
miesięcznie
negocjonowane z klientem

negocjonowane z klientem

Uwaga: Prowizje wskazane w niniejszym rozdziale liczone są od wartości transakcji lub operacji, bądź wysokości kwoty jakiej dotyczy zlecona czynność

negocjonowane z klientem

negocjonowane z klientem

negocjonowane z klientem

