Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym
Spis treści:
1. Informacje ogólne
2. Dział I – Operacje kasowe
3. Dział II – Klienci Indywidualni
1) Rozdział I – Obsługa rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych
2) Rozdział II – Obsługa rachunków oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych
3) Rozdział IIIA – Obsługa płatniczych kart debetowych
4) Rozdział IIIB – Karty kredytowe
5) Rozdział IIIC – Instrument płatniczy BLIK
4. Dział III – Klienci Instytucjonalni
1) Rozdział I – Obsługa rachunków bankowych
2) Rozdział IA – Obsługa rachunków VAT
3) Rozdział II – Obsługa rachunków lokat terminowych
4) Rozdział IIIA – Obsługa płatniczych kart debetowych
5) Rozdział IIIB – Instrument płatniczy BLIK
5. Dział IV –Podmioty prowadzące działalność deweloperską
1) Rozdział I – Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych
6. Dział V – Kredyty
1) Rozdział I – Kredyty dla Klientów Indywidualnych
2) Rozdział II – Kredyty dla Klientów Instytucjonalnych
7. Dział VI – Klienci Indywidualni – rachunki wycofane z oferty Banku
1) Rozdział I - Obsługa rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych
2) Rozdział II - Obsługa płatniczych kart debetowych
3) Rozdział III - Obsługa rachunków oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych
8. Dział VII – Klienci Instytucjonalni – rachunki wycofane z oferty Banku
1) Rozdział I - Obsługa rachunków bieżących, pomocniczych i lokat terminowych Klientów Instytucjonalnych – rachunki otwarte do dnia 15.11.2015 roku
2) Rozdział II – Obsługa rachunków bankowych –rachunki otwarte do dnia 31.12.2020 roku
3) Rozdział III – Obsługa płatniczych kart debetowych –rachunki otwarte do dnia 31.12.2020 roku
4) Rozdział IV – Obsługa rachunków bankowych –rachunki otwarte do dnia 03.01.2022 roku
5) Rozdział IVA - Obsługa rachunków VAT –rachunki otwarte do dnia 03.01.2021 roku
6) Rozdział V - Obsługa rachunków lokat terminowych –rachunki otwarte do dnia 03.01.2022 roku
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7) Rozdział VA - Obsługa płatniczych kart debetowych –rachunki otwarte do dnia 03.01.2022 roku
8) Rozdział VB - Instrument płatniczy BLIK –rachunki otwarte do dnia 03.01.2022 roku
9. Dział VIII –Podmioty prowadzące działalność deweloperską - rachunki wycofane z oferty Banku
1) Rozdział I – Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych – rachunki otwarte do dnia 27.10.2021 roku
10. Dział IX – Kredyty - wycofane od 03.01.2022 r.
1) Rozdział I – Kredyty i pożyczki Klienci Indywidualni - wycofane od 03.01.2022 r.
2) Rozdział II – Kredyty i pożyczki Klienci Instytucjonalni - wycofane od 03.01.2022 r.
3) Rozdział III – Kredyty dla Deweloperów - wycofane od 03.01.2022 r.
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1.
Zjednoczony Bank Spółdzielczy pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat
za czynności i usługi bankowe w Zjednoczonym Banku Spółdzielczym”.
2.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe nie wymienione w odrębnie zawartych umowach na obsługę bankową Jednostek Samorządu Terytorialnego są pobierane w wysokości
określonej w Dziale III do niniejszej Taryfy dla Pakietu Biznesowego – dotyczy umów zawartych po 01.01.2021 roku; w przypadku umów zawartych przed 01.01.2021 r. obowiązują prowizje
i opłaty wymienione w Dziale VI do niniejszej Taryfy obowiązujące dla Pakietu Standard.
3.

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4.
Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do
pełnego grosza w górę.
5.

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

6.

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

7.
Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w
ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.
8.
Prowizje i opłaty pobiera się w wysokościach:
1) od operacji kasowych – zgodnie z Działem I niniejszej Taryfy,
2) od klientów indywidualnych – zgodnie z Działem II niniejszej Taryfy,
3) od klientów instytucjonalnych – zgodnie z Działem III niniejszej Taryfy,
4) od klientów prowadzących działalność deweloperską – zgodnie z Działem IV niniejszej Taryfy;
5) od klientów indywidualnych (rachunki wycofane z oferty banku) – zgodnie z Działem V niniejszej Taryfy,
6) od klientów instytucjonalnych (rachunki wycofane z oferty banku) – zgodnie z Działem VI niniejszej Taryfy.
9.
Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych załącznikach:
1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,
2) cyklicznie,
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem.
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt. 2) pobierane są ostatniego roboczego dnia miesiąca.
11. W przypadku rachunku otwartego w danym miesiącu kalendarzowym – pierwsza opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie od miesiąca następnego. W przypadku likwidacji
rachunku nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku w miesiącu jego likwidacji.
12. Pierwsza opłata za użytkowanie kart wydanych do rachunków pobrana zostanie w miesiącu następnym po miesiącu w którym wydano kartę.
13. Pierwsza opłata za abonament utrzymania usługi Internet Banking zostanie pobrana w miesiącu następnym po miesiącu w którym udostępniono usługę.
14. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem pakietu ROR JUNIOR – przeznaczonego dla klientów indywidualnych od 13-go do 26-go roku życia, pod
warunkiem że kontynuują naukę.
15. Dla Klientów Instytucjonalnych Bank oferuje następujące pakiety:
1)
Pakiet FIRMOWY – dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek, w tym również osób prowadzących gospodarstwa
rolne oraz wspólników spółek cywilnych;
2)
Pakiet BIZNESOWY – dla podmiotów instytucjonalnych nie wymienionych w pkt. 1) i pkt. 3);
3)
Pakiet WSPÓLNOTA – dla Wspólnot Mieszkaniowych;
16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
17. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach
funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.
18. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie banku.
19. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.
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Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:
1. bank – Zjednoczony Bank Spółdzielczy oraz jego jednostki organizacyjne;
2. kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;
3. obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy , jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu
karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;
4. obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu
karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;
5. pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów;
6.

polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;

7. polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);
8. polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi
przez tego samego dostawcę;
9. polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na
krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;
10. polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;
11. powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
12. prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych klienta oraz wykonywanie
transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego;
13. sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia
transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;
14. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu
karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
15. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego na terytorium
innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
16. usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności
sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
17. usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla
płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;
18. wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;
19. wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o
rachunku płatniczym;
20. wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku bankowego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;
21. wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;
22. zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek
płatniczy odbiorcy.

23. TPiO - Taryfa prowizji i opłat
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