Aneks nr 1
z dnia 29.05.2020 przyjęty Uchwala nr 5/12/2020
Zarządu Banku Spółdzielczego w Dynowie do
Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dynowie
dla klientów indywidualnych przyjętej uchwałą nr 3/9/2020 Zarządu
Banku Spółdzielczego w Dynowie z dnia 09.04.2020r.

Niniejszym Aneksem wprowadza się następujące zmiany do w/w Taryfie:
§1
Anuluje się dotychczasowy ROZDZIAŁ V KARTY* i w jego miejsce wprowadza się nowy o treści:
ROZDZIAŁ V KARTY *
Tabela I KARTA KREDYTOWA

1.

Wydanie nowej karty.

bez opłat

2.

Wydanie karty w trybie ekspresowym

50,00 zł

3.

Wznowienie karty.

30,00 zł

4.

Wydanie duplikatu karty.

30,00 zł

5.

Krajowe transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych.

bez opłat

6.

Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności
bezgotówkowych.

bez opłat

7.

Płatność kartą w kasie Banku Grupy BPS SA

0,5%
min. 5,00 zł

8.

Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA.

3 % min. 5,00 zł

9.

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju.

3% min. 5,00 zł

10.

Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty.

11.

Wypłata gotówki w kasach Banku Grupy BPS SA

5,00 zł

12.

Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju.

10,00 zł

13.

Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty.

14.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie.

15.

Rozpatrzenie reklamacji.

bez opłat

16.

Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia umowy przez
jednostkę Banku

50,00 zł

17.

Zastrzeżenie karty przez Posiadacza karty

25,00 zł

18.

Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego
wskazany.

5,00 zł

19.

Zmiana danych Posiadacza karty.

5,00 zł

3,00 % min. 10,00 zł

3,00 % min. 10,00 zł
2,00 zł

20.

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.

10,00 zł

21.

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

22.

Opłata za przekroczenie terminu spłaty

40,00 zł

23.

Opłata za przekroczenie limitu karty

30,00 zł

24.

Max. dzienny limit wypłat gotówki

2.000,00 zł

25.

Max. dzienny limit operacji bezgotówkowych

5.000,00 zł

26.

Min. limit kredytowy

1.000,00

27.

Max. limit kredytowy

20.000,00 zł

28.

Oprocentowani transakcji bezgotówkowych

7,20 %

29.

Odsetki od transakcji gotówkowych

7,20 %

30.

Oprocentowanie dla spłat obciążenia w innym Banku

7,20 %

31.

Kwota min. miesięcznej spłaty

3,00 % min. 40,00 zł

32.

Kwota dozwolonej niedopłaty

10,00 zł

33.

Przelew z karty kredytowej

34.

Oprocentowanie przelewów w karcie

7,20 %

35.

Oprocentowanie rat w karcie

7,20 %

36.

Min. kwota do rozłożenia na raty

37.

Liczba rat

38.

Opłata roczna za obsługę karty

39.

Usługa Cashback

1.000,00 zł

3,00 % min. 5,00 zł

300,00 zł
6-24 miesięcy
Bez opłat w 1 roku użytkowania , pobierana w 2 i
kolejnym roku użytkowania 54,00 zł. Opłata zostanie
zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy
6.600,00 zł w 12-miesięcznym okresie
5,00 zł

Pozostała treść Taryfy pozostaje bez zmian.
§2

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 29.05.2020 r.

