TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE
W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH
DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
(obowiązuje od dnia 01.09.2020 r.)

Załącznik do Uchwały Nr 12/VII/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach z dnia 08 lipca 2020 roku
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH
CZĘŚĆ II
Lp.

DZIAŁ 1

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rodzaj operacji lub rozliczeń

OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I POMOCNICZYCH Z WYŁĄCZENIEM
RACHUNKÓW DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

I

RACHUNKI OPROCENTOWANE

1

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku płatniczego

1.1

Opłata w zł
Prowizja w %

Prowadzenie rachunku bankowego

1.1.1

bieżącego

35,00 zł

1.1.2

pomocniczego

30,00 zł

UWAGA:

Opłata pobierana jest miesięcznie z rachunku Posiadacza bezgotówkowo pierwszego
dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłaty nie pobiera się za miesiąc
kalendarzowy, w którym rachunek został otwarty.

1.2

Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego - na pisemny wniosek
Posiadacza rachunku

35,00 zł + VAT

1.3

Wystawienie opinii o prowadzonym rachunku bankowym (przy wyliczeniu obrotów)- na
pisemny wniosek Posiadacza rachunku

50,00 zł + VAT

1.4

Sporządzenie pisemnej informacji w zakresie nieujętym w pkt 1.2 i 1.3 – na pisemny
wniosek Posiadacza rachunku

50,00 zł + VAT

1.5

Zmiana karty wzorów podpisów

2

10,00 zł

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

2.1

Wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank dokonywane przez ich Posiadacza

0,50 %
min. 10,00 zł
max . 1000,00 zł

2.2

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank dokonywane przez ich
Posiadacza

0,50 %
min. 10,00 zł
max . 1000,00 zł

2.3

Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych na rachunki bieżące
i pomocnicze przez ich Posiadacza
UWAGA: Prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki z innych
rachunków w ramach tego samego modulo oraz w przypadku korzystania z bieżących
wpływów celem pobrania prowizji, spłat zajęć sądowych oraz przelewów ZUS.

2.4

Opłata za potwierdzenie czeku

0,10 %
min. 3,00 zł

20,00 zł

2.5

Za 1 czek

1,00 zł

2.6

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków do rachunku bieżącego i pomocniczego

20,00 zł

II

RACHUNKI NIEOPROCENTOWANE

1

Opłaty za prowadzenie rachunku

1.1

Prowadzenie rachunku bankowego

1.1.1

bieżącego

25,00 zł

1.1.2

pomocniczego

20,00 zł

1.2

Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego - na pisemny wniosek Posiadacza
rachunku

30,00 zł + VAT

1.3

Wystawienie opinii o prowadzonym rachunku bankowym (przy wyliczeniu obrotów)- na pisemny
wniosek Posiadacza rachunku

50,00 zł + VAT

1.4

Sporządzenie pisemnej informacji w zakresie nieujętym w pkt 1.2 i 1.3 – na pisemny wniosek
Posiadacza rachunku

50,00 zł + VAT

1.5

Zmiana karty wzorów podpisów

2

10,00 zł

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

2.1

Wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank dokonywane przez ich Posiadacza

0,50 %
min. 10,00 zł
max . 1000,00 zł

2.2

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank dokonywane przez ich Posiadacza

0,50 %
min. 10,00 zł
max . 1000,00 zł

2.3

Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych na rachunki bieżące i pomocnicze przez
ich Posiadacza UWAGA: Prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki z innych
rachunków w ramach tego samego modulo oraz w przypadku korzystania z bieżących wpływów
celem pobrania prowizji, spłat zajęć sądowych oraz przelewów ZUS.

2.4

Opłata za potwierdzenie czeku

20,00 zł

2.5

Za 1 czek

1,00 zł

2.6

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków do rachunku bieżącego i pomocniczego

20,00 zł

III

Polecenie przelewu – realizacja dyspozycji przekazania środków

1

Realizacja polecenia przelewu na inne rachunki w Banku

6,00 zł

2

Realizacja polecenia przelewu w systemie ELIXIR

8,00 zł

3

Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET

40,00 zł

4

Wystawienie potwierdzenia przyjęcia do realizacji polecenia przelewu

10,00 zł

0,10 %
min. 3,00 zł

5

Druk polecenia przelewu (dowodu wpłaty) należności z tytułu składek ZUS oraz
standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - 1 bloczek (25 druków)

5,00 zł

IV

Zlecenia stałe

1

Złożenie dyspozycji/odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2

Modyﬁkacja zlecenia stałego

0,00 zł

3

Realizacja zlecenia stałego

3.1

na inne rachunki w Banku

3,00 zł

3.2

na rachunki w innych bankach

3,00 zł

V

Polecenie zapłaty

1

Rejestracja polecenia zapłaty

0,00 zł

2

Realizacja polecenia zapłaty w oddziale Płatnika
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Płatnika od każdej transakcji.

3,00 zł

3

Odwołanie zlecenia polecenia zapłaty przez Płatnika
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Płatnika od każdej transakcji.

4,00 zł

4

Realizacja polecenia zapłaty na rachunek Odbiorcy
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Odbiorcy od każdej transakcji.

3,00 zł

5

Wycofanie przez Odbiorcę dyspozycji polecenia zapłaty
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Odbiorcy od każdej transakcji.

5,00 zł

6

Administrowanie poleceniami zapłaty przez oddział Odbiorcy(od każdego polecenia)

5,00 zł

VI

Usługa BeS KONTO

1

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi BeS Konto (bez względu na ilość
udostępnionych rachunków)

2

Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez

0,00 zł

2.1

Bank Spółdzielczy w Kielcach

0,00 zł

2.2

inne banki krajowe

0,75 zł

3

Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 100000,00 zł.

5,00 zł

4

Realizacja przelewu natychmiastowego BlueCash
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 20000,00 zł.

5

Realizacja zlecenia stałego

0,10%
min. 1,00 zł
max. 5,00 zł
0,00 zł

6

Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

7

Za wydanie Karty kodów jednorazowych

15,00 zł

8

Opłata za informację o zdarzeniach w formie komunikatu SMS

0,30 zł

9

Zablokowanie/Odblokowanie dostępu do rachunku

10,00 zł

10

Wydanie pierwszego identyﬁkatora/loginu dla każdego z użytkowników

0,00 zł

11

Wydanie każdego kolejnego identyﬁkatora/loginu

20,00 zł

12

Zmiana w karcie upoważnień

5,00 zł

VII

Usługa eCORPONET

1

Aktywacja usługi

0,00 zł

2

Wydanie pierwszego identyﬁkatora/loginu

0,00 zł

3

Wydanie każdego kolejnego identyﬁkatora/loginu
UWAGA: Opłatę pobiera się miesięcznie pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego od każdego identyﬁkatora/loginu. Opłaty nie pobiera się za miesiąc
kalendarzowy, w którym identyﬁkator/login został wydany.

10,00 zł

4

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi

0,00 zł

5

Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez:

5.1

Bank Spółdzielczy w Kielcach

0,00 zł

5.2

inny bank krajowy

5.2.1

w systemie ELIXIR

1,25 zł

5.2.2

w systemie SORBNET

40,00 zł

6

Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 100000,00 zł.

10,00 zł

7

Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

8

Realizacja zlecenia stałego

0,00 zł

9

Zablokowanie/Odblokowanie dostępu do usługi

10,00 zł

10

Zmiana w karcie upoważnień

5,00 zł

VIII

Powiadamianie SMS - USŁUGA SMS BANKING

1

Aktywacja usługi SMS Banking - jednorazowo

5,00 zł

2

Abonament miesięczny
UWAGA: Opłatę pobiera się pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.
Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy,w którym usługa została aktywowana.

2,00 zł

3

Wysłanie SMS-a
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

4

Zmiana dyspozycji aktywacji usługi SMS Banking

5,00 zł

IX

Karta Visa Business Debetowa

1

Wydanie karty do rachunku

0,00 zł

2

Wznowienie karty do rachunku

0,00 zł

3

Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Business Debetowa - od każdej karty Visa
Business Debetowa wydanej do rachunku
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego z
rachunku Posiadacza. W okresie ważności karty z pominięciem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym karta została wyprodukowana. Opłaty nie pobiera się w
przypadku, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym wartość transakcji
bezgotówkowych dokonanych kartą wynosi co najmniej 600,00 zł.

4

Wydanie duplikatu karty

5

Transakcje bezgotówkowe:

10,00 zł / 0,00 zł

15,00 zł

5.1

w punktach handlowo-usługowych w kraju

0,00 zł

5.2

w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku bankowego, do którego została wydana karta, pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

0,00 zł

6

Wypłata gotówki:

6.1

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach

0,00 zł

6.2

w innych bankomatach w kraju, w tym bankomatach Zrzeszenia BPS S.A.

3,5 %
min. 5,00 zł

6.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego, do którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku – 3,00 % wartości transakcji.

3,5 %
min. 5,00 zł

6.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego, do którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku – 3,00 % wartości transakcji.

2%
min. 10,00 zł

6.5

w punktach akceptujących kartę w kraju

3,5 %
min. 5,00 zł

6.6

w punktach akceptujących kartę za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku bankowego, do którego została wydana karta, pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

2,00 %
min.10,00 zł

6.7

w placówkach Poczty Polskiej

3,5 %
min. 5,00 zł

6.8

przez usługę CASH BACK (wypłata gotówki przy realizacji transakcji bezgotówkowej)

7

2,00 zł

Wpłata gotówki:

7.1

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach

7.2

w bankomatach innych dostawców w kraju, o ile akceptują one dokonywanie transakcji
tą kartą

0,00 zł
0,40 %
min. 2,00 zł

8

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

0,00 zł

9

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

10

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

11

Zmiana numeru PIN w bankomacie
UWAGA: Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę.

0,00 zł

12

Zmiana danych Użytkownika karty
UWAGA: Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do BPS S.A. o zmianie danych
Użytkownika, Posiadacza rachunku.

3,00 zł

13

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

1 000,00 zł

14

Awaryjne wydanie karty Visa Business Debetowa za granicą po utracie karty

1 500,00 zł

15

Rozpatrzenie reklamacji

X

Karta Kredytowa Visa Business

1

Wydanie nowej karty

0,00 zł

2

Wznowienie karty

0,00 zł

3

Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość
transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty wynosi:

0,00 zł

3.1

mniej niż 20000,00 zł

75,00 zł

3.2

co najmniej 20000,00 zł

0,00 zł

4

Obsługa karty dodatkowej
UWAGA: Opłata pobierana rocznie na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego w
danym roku.

25,00 zł

5

Wydanie duplikatu karty

30,00 zł

6

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

0,00 zł

7

Transakcje bezgotówkowe:

7.1

w punktach handlowo-usługowych w kraju

0,00 zł

7.2

w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku karty, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji

0,00 zł

8

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:
UWAGA: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty.

8.1

w kraju

3,00 %
min. 10,00 zł

8.2

za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku karty, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji

3,00 % min.
10,00 zł

9

Przelew z karty
UWAGA: Dotyczy przelewu na inny rachunek w Banku, który jest realizowany na
podstawie dyspozycji złożonej na Infolinii Contact Center.

3,00 %
min. 10,00 zł

10

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków

0,00 zł

11

Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres
rozliczeniowy

10,00 zł

12

Zmiana danych Użytkownika karty

0,00 zł

13

Obsługa nieterminowej spłaty
UWAGA: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z
umową.

20,00 zł

14

Minimalna kwota spłaty zadłużenia na karcie
UWAGA: Naliczana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego.

5,00 %
min. 100,00 zł

DZIAŁ 2

OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

I

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku płatniczego

1

Prowadzenie rachunku bankowego

1.1

bieżącego

8,00 zł

1.2

pomocniczego

6,00 zł

UWAGA:

Opłata pobierana jest miesięcznie z rachunku Posiadacza bezgotówkowo pierwszego dnia
roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym
rachunek został otwarty.

2

Wpływy bezgotówkowe na rachunki bankowe rolników indywidualnych
UWAGA: Nie dotyczy wpływów z innych rachunków w ramach Banku.

0,20 %
min.1,00 zł
max.500,00 zł

3

Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego – na pisemny wniosek
Posiadacza rachunku

15,00 zł + VAT

4

Wystawienie opinii o prowadzonym rachunku bankowym (przy wyliczeniu obrotów) –
na pisemny wniosek Posiadacza rachunku

40,00 zł + VAT

5

Sporządzenie pisemnej informacji w zakresie nieujętym w pkt 3 i 4 – na pisemny
wniosek Posiadacza rachunku

50,00 zł + VAT

6

Zmiana karty wzorów podpisów

II

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

1

Wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank dokonywane przez ich Posiadacza

0,00 zł

2

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank dokonywane przez ich
Posiadacza

0,00 zł

3

Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych na rachunki bieżące i
pomocnicze przez ich Posiadacza
UWAGA: Prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki z innych
rachunków w ramach tego samego modulo oraz w przypadku korzystania z bieżących
wpływów celem pobrania prowizji, spłat zajęć sądowych oraz przelewów ZUS.

4

Realizacja noty debetowej wystawionej przez bank wierzyciela na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza rachunku

10,00 zł

5

Opłata za potwierdzenie czeku

20,00 zł

6

Za 1 czek

0,70 zł

7

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków do rachunku bieżącego i pomocniczego

20,00 zł

III

Polecenie przelewu - realizacja dyspozycji przekazania środków

1

Realizacja polecenia przelewu na inne rachunki w Banku

0,00 zł

0,10 %
min. 1,00 zł

4,00 zł

2

Realizacja polecenia przelewu w systemie ELIXIR

6,00 zł

3

Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET

40,00 zł

4

Wystawienie potwierdzenia przyjęcia do realizacji polecenia przelewu

10,00 zł

5

Druk polecenia przelewu (dowodu wpłaty) należności z tytułu składek ZUS oraz
standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - 1 bloczek (25 druków)

5,00 zł

IV

Zlecenia stałe

1

Złożenie dyspozycji/odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2

Modyﬁkacja zlecenia stałego

0,00 zł

3

Realizacja zlecenia stałego

3.1

na inne rachunki w Banku

3,00 zł

3.2

na rachunki w innych bankach

3,00 zł

V

Polecenie zapłaty

1

Rejestracja polecenia zapłaty

0,00 zł

2

Realizacja polecenia zapłaty w oddziale Płatnika
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Płatnika od każdej transakcji.

3,00 zł

3

Odwołanie zlecenia polecenia zapłaty przez Płatnika
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Płatnika od każdej transakcji.

4,00 zł

4

Realizacja polecenia zapłaty na rachunek Odbiorcy
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Odbiorcy od każdej transakcji.

3,00 zł

5

Wycofanie przez Odbiorcę dyspozycji polecenia zapłaty
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Odbiorcy od każdej transakcji.

5,00 zł

6

Administrowanie poleceniami zapłaty przez oddział Odbiorcy(od każdego polecenia)

5,00 zł

VI

Usługa BeS KONTO

1

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi BeS Konto (bez względu na ilość
udostępnionych rachunków)

2

Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez

0,00 zł

2.1

Bank Spółdzielczy w Kielcach

0,00 zł

2.2

inne banki krajowe

0,75 zł

Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 100000,00 zł.

5,00 zł

3

4

Realizacja przelewu natychmiastowego BlueCash
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 20000,00 zł.

5

Realizacja zlecenia stałego

0,00 zł

6

Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

7

Za wydanie Karty kodów jednorazowych

15,00 zł

8

Opłata za informację o zdarzeniach w formie komunikatu SMS

0,30 zł

9

Zablokowanie/Odblokowanie dostępu do rachunku

10,00 zł

10

Wydanie pierwszego identyﬁkatora/ loginu dla każdego z użytkowników

0,00 zł

11

Wydanie każdego kolejnego identyﬁkatora/loginu

20,00 zł

12

Zmiana w karcie upoważnień

5,00 zł

VII

Powiadamianie SMS - USŁUGA SMS BANKING

1

Aktywacja usługi SMS Banking - jednorazowo

5,00 zł

2

Abonament miesięczny
UWAGA: Opłatę pobiera się pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.
Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy ,w którym usługa została aktywowana.

2,00 zł

3

Wysłanie SMS-a
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

4

Zmiana dyspozycji aktywacji usługi SMS Banking

5,00 zł

VIII

0,10%
min. 1,00 zł
max. 5,00 zł

Karta Visa Classic Debetowa

1

Wydanie karty Visa Classic Debetowa

0,00 zł

2

Wznowienie karty Visa Classic Debetowa

0,00 zł

3

Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Classic Debetowa - od każdej karty Visa
Classic Debetowa wydanej do rachunku
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego z
rachunku Posiadacza, w okresie ważności karty z pominięciem miesiąca następującego
po miesiącu, w którym karta została wyprodukowana. Opłaty nie pobiera się w
przypadku, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym wartość transakcji
bezgotówkowych dokonanych kartą wynosi co najmniej 500,00 zł.

8,00 zł/0,00 zł

4

Wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa
UWAGA: Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie
duplikatu.

5

Transakcje bezgotówkowe

6,00 zł

5.1

w punktach handlowo-usługowych w kraju

0,00 zł

5.2

w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku bankowego, do którego została wydana karta, pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

0,00 zł

6

Wypłata gotówki

6.1

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach

6.2

w innych bankomatach w kraju, w tym bankomatach Zrzeszenia BPS S.A.

3,5 %
min. 5,00 zł

6.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego, do którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku – 3,00 % wartości transakcji.

3,5 %
min. 5,00 zł

6.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego, do którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku – 3,00 % wartości transakcji.

6,00 zł

6.5

w punktach akceptujących kartę w kraju

6.6

w punktach akceptujących kartę za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku bankowego, do którego została wydana karta, pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

6.7

w placówkach Poczty Polskiej

6.8

przez usługę CASH BACK (wypłata gotówki przy realizacji transakcji bezgotówkowej)

7

3,5 %
min. 5,00 zł
2,00
%min.10,00 zł

3,5 %
min. 5,00 zł
1,00 zł

Wpłata gotówki

7.1

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach

7.2

w bankomatach innych dostawców w kraju, o ile akceptują one dokonywanie transakcji
tą kartą

8

0,00 zł

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

0,00 zł
0,40 %
min. 2,00 zł
0,00 zł

9

Zmiana danych Użytkownika karty
UWAGA: Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do BPS S.A. o zmianie danych
Użytkownika, Posiadacza rachunku.

3,00 zł

10

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

11

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

12

Zmiana numeru PIN w bankomacie
UWAGA: Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę.

0,00 zł

13

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

IX

Karta Kredytowa Visa Business

1

Wydanie nowej karty

0,00 zł

2

Wznowienie karty

0,00 zł

3

Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty
wynosi

1 000,00 zł

3.1

mniej niż 20000,00 zł

75,00 zł

3.2

co najmniej 20000,00 zł

0,00 zł

4

Obsługa karty dodatkowej
UWAGA: Opłata pobierana rocznie na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego w
danym roku.

25,00 zł

5

Wydanie duplikatu karty

30,00 zł

6

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

0,00 zł

7

Transakcje bezgotówkowe

7.1

w punktach handlowo-usługowych w kraju

0,00 zł

7.2

w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku karty, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

0,00 zł

8

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków
UWAGA: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty.

8.1

w kraju

3,00 %
min. 10,00 zł

8.2

za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku karty, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

3,00 %
min. 10,00 zł

9

Przelew z karty UWAGA: Dotyczy przelewu na inny rachunek w Banku, który jest
realizowany na podstawie dyspozycji złożonej na Infolinii Contact Center.

10

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków

0,00 zł

11

Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres
rozliczeniowy

10,00 zł

12

Zmiana danych Użytkownika karty

0,00 zł

13

Obsługa nieterminowej spłaty
UWAGA: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z
umową.

20,00 zł

14

Minimalna kwota spłaty zadłużenia na karcie
UWAGA: Naliczana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego.

5,00 %
min. 100,00 zł

DZIAŁ 3

3,00 %min.
10,00 zł

OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH – AGROBIZNES

I

Opłaty związane z prowadzeniem rachunku płatniczego

1

Prowadzenie rachunku bankowego

1.1

bieżącego

35,00 zł

1.2

pomocniczego

30,00 zł

UWAGA:

Opłata pobierana jest miesięcznie z rachunku Posiadacza bezgotówkowo pierwszego
dnia roboczego miesiąca kalendarzowego. Opłaty nie pobiera się za miesiąc
kalendarzowy, w którym rachunek został otwarty.

2

Wystawienie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego – na pisemny wniosek
Posiadacza rachunku

15,00 zł + VAT

3

Wystawienie opinii o prowadzonym rachunku bankowym (przy wyliczeniu obrotów) –
na pisemny wniosek Posiadacza rachunku

40,00 zł + VAT

4

Sporządzenie pisemnej informacji w zakresie nieujętym w pkt 3 i 4 – na pisemny
wniosek Posiadacza rachunku

50,00 zł + VAT

5

Zmiana karty wzorów podpisów

II

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

1

Wpłaty na rachunki prowadzone przez Bank dokonywane przez ich Posiadacza

2

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank dokonywane przez ich
Posiadacza

0,00 zł

0,10%
min. 3,50 zł
max. 500,00 zł
0,10%
min. 3,50 złmax.
500,00 zł

3

Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych na rachunki bieżące i
pomocnicze przez ich Posiadacza
UWAGA: Prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki z innych
rachunków w ramach tego samego modulo oraz w przypadku korzystania z bieżących
wpływów celem pobrania prowizji, spłat zajęć sądowych oraz przelewów ZUS.

0,10 %
min. 1,00 zł

4

Realizacja noty debetowej wystawionej przez bank wierzyciela na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza rachunku

10,00 zł

5

Opłata za potwierdzenie czeku

20,00 zł

6

Za 1 czek

0,70 zł

7

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków do rachunku bieżącego i pomocniczego

20,00 zł

III

Polecenie przelewu - realizacja dyspozycji przekazania środków

1

Realizacja polecenia przelewu na inne rachunki w Banku

2,00 zł

2

Realizacja polecenia przelewu w systemie ELIXIR

6,00 zł

3

Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET

40,00 zł

4

Wystawienie potwierdzenia przyjęcia do realizacji polecenia przelewu

10,00 zł

5

Druk polecenia przelewu (dowodu wpłaty) należności z tytułu składek ZUS oraz
standardowy druk polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej - 1 bloczek (25 druków)

5,00 zł

IV

Zlecenia stałe

1

Złożenie dyspozycji/odwołanie zlecenia stałego

0,00 zł

2

Modyﬁkacja zlecenia stałego

0,00 zł

3

Realizacja zlecenia stałego

3.1

na inne rachunki w Banku

3,00 zł

3.2

na rachunki w innych bankach

3,00 zł

V

Polecenie zapłaty

1

Rejestracja polecenia zapłaty

0,00 zł

2

Realizacja polecenia zapłaty w oddziale Płatnika
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Płatnika od każdej transakcji.

3,00 zł

3

Odwołanie zlecenia polecenia zapłaty przez Płatnika
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Płatnika od każdej transakcji.

4,00 zł

4

Realizacja polecenia zapłaty na rachunek Odbiorcy
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Odbiorcy od każdej transakcji.

3,00 zł

5

Wycofanie przez Odbiorcę dyspozycji polecenia zapłaty
UWAGA: Opłatę pobiera się z rachunku Odbiorcy od każdej transakcji.

5,00 zł

6

Administrowanie poleceniami zapłaty przez oddział Odbiorcy(od każdego polecenia)

5,00 zł

VI

Usługa BeS KONTO

1

Abonament miesięczny za korzystanie z usługi BeS Konto (bez względu na ilość
udostępnionych rachunków)

2

Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez

0,00 zł

2.1

Bank Spółdzielczy w Kielcach

0,00 zł

2.2

inne banki krajowe

0,75 zł

3

Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 100.000,00 zł.

5,00 zł

4

Realizacja przelewu natychmiastowego BlueCash
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 20.000,00 zł.

5

Realizacja zlecenia stałego

0,00 zł

6

Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

7

Za wydanie Karty kodów jednorazowych

15,00 zł

8

Opłata za informację o zdarzeniach w formie komunikatu SMS

0,30 zł

9

Zablokowanie/Odblokowanie dostępu do rachunku

10,00 zł

10

Wydanie pierwszego identyﬁkatora/ loginu dla każdego z użytkowników

0,00 zł

11

Wydanie każdego kolejnego identyﬁkatora/loginu

20,00 zł

12

Zmiana w karcie upoważnień

5,00 zł

VII

Powiadamianie SMS - USŁUGA SMS BANKING

1

Aktywacja usługi SMS Banking - jednorazowo

5,00 zł

2

Abonament miesięczny
UWAGA: Opłatę pobiera się pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego.
Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym usługa została aktywowana.

2,00 zł

3

Wysłanie SMS-a UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia
roboczego miesiąca kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie
poprzedniego miesiąca kalendarzowego.

0,30 zł

0,10%
min. 1,00 zł
max. 5,00 zł

4
VIII

Zmiana dyspozycji aktywacji usługi SMS Banking

5,00 zł

Karta Visa Classic Debetowa

1

Wydanie karty Visa Classic Debetowa

0,00 zł

2

Wznowienie karty Visa Classic Debetowa

0,00 zł

3

Opłata miesięczna za posiadanie karty Visa Classic Debetowa - od każdej karty Visa
Classic Debetowa wydanej do rachunku
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego z
rachunku Posiadacza, W okresie ważności karty z pominięciem miesiąca
następującego po miesiącu, w którym karta została wyprodukowana. Opłaty nie
pobiera się w przypadku, gdy w poprzednim miesiącu kalendarzowym wartość
transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą wynosi co najmniej 500,00 zł.

8,00 zł/0,00 zł

4

Wydanie duplikatu karty Visa Classic Debetowa
UWAGA: Opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie
duplikatu.

6,00 zł

5

Transakcje bezgotówkowe

5.1

w punktach handlowo-usługowych w kraju

0,00 zł

5.2

w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku bankowego, do którego została wydana karta, pobierana jest dodatkowa
prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

0,00 zł

6

Wypłata gotówki

6.1

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach

0,00 zł

6.2

w innych bankomatach w kraju, w tym bankomatach Zrzeszenia BPS S.A.

3,5 %
min. 5,00 zł

6.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego, do którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku – 3,00 % wartości transakcji.

3,5 %
min. 5,00 zł

6.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG
UWAGA:W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku
bankowego, do którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja
Banku – 3,00 % wartości transakcji.

6,00 zł

6.5

w punktach akceptujących kartę w kraju

3,5 %
min. 5,00 zł

6.6

w punktach akceptujących kartę za granicą UWAGA: W przypadku transakcji
dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została
wydana karta, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

2,00 %
min.10,00 zł

6.7

w placówkach Poczty Polskiej

6.8

przez usługę CASH BACK (wypłata gotówki przy realizacji transakcji bezgotówkowej)

7

3,5 %
min. 5,00 zł
1,00 zł

Wpłata gotówki

7.1

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach

7.2

w bankomatach innych dostawców w kraju, o ile akceptują one dokonywanie transakcji
tą kartą

0,00 zł
0,40 %
min. 2,00 zł

8

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

0,00 zł

9

Zmiana danych Użytkownika karty
UWAGA: Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do BPS S.A. o zmianie danych
Użytkownika, Posiadacza rachunku.

3,00 zł

10

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

11

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

12

Zmiana numeru PIN w bankomacie
UWAGA: Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę.

0,00 zł

13

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty

IX

Karta Kredytowa Visa Business

1

Wydanie nowej karty

0,00 zł

2

Wznowienie karty

0,00 zł

3

Opłata za obsługę karty pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty
wynosi

1 000,00 zł

3.1

mniej niż 20.000,00 zł

75,00 zł

3.2

co najmniej 20.000,00 zł

0,00 zł

4

Obsługa karty dodatkowej
UWAGA: Opłata pobierana rocznie na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego w
danym roku.

25,00 zł

5

Wydanie duplikatu karty

30,00 zł

6

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

0,00 zł

7

Transakcje bezgotówkowe

7.1

w punktach handlowo-usługowych w kraju

0,00 zł

7.2

8

w punktach handlowo-usługowych za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku karty, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

0,00 zł

Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków
UWAGA: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty.

8.1

w kraju

3,00 %
min. 10,00 zł

8.2

za granicą
UWAGA: W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta
rachunku karty, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00% wartości transakcji.

3,00 %
min. 10,00 zł

9

Przelew z karty
UWAGA: Dotyczy przelewu na inny rachunek w Banku, który jest realizowany na
podstawie dyspozycji złożonej na Infolinii Contact Center.

3,00 %
min. 10,00 zł

10

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków

0,00 zł

11

Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres
rozliczeniowy

10,00 zł

12

Zmiana danych Użytkownika karty

0,00 zł

13

Obsługa nieterminowej spłaty
UWAGA: Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z
umową.

20,00 zł

14

Minimalna kwota spłaty zadłużenia na karcie
UWAGA: Naliczana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego.

5,00 %
min. 100,00 zł

DZIAŁ 4

INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI(DOTYCZY WSZYSTKICH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH)

1

Telefoniczna usługa na hasło

1.1

za udzielenie informacji telefonicznych o stanie środków i o obrotach na rachunkach
bankowych bieżących i pomocniczych (miesięcznie)

35,00 zł

1.2

przyjęcie lub unieważnienie hasła od Posiadacza rachunku

15,00 zł

2

Potwierdzenie autentyczności podpisów zgodnie z kartą wzorów podpisów

20,00 zł

3

Realizacja zajęć wierzytelności na rachunku bankowym – za każdorazowe dokonanie
przelewu z rachunku posiadacza na rachunek organu egzekucyjnego

35,00 zł

4

Sporządzanie wydruku komputerowego obrotów na jednym rachunku (za wskazany
okres)

50,00 zł + VAT

UWAGA:

W przypadku gdy wydruk sporządza się za rok poprzedni stawkę zwiększa się o 50,00%.
Opłaty nie pobiera się w przypadkach:
- gdy w okresie za który sporządza się wydruk jedyną operacją było dopisanie odsetek,
- gdy wydruk sporządzony jest na zlecenie organów i instytucji uprawnionych zgodnie z ustawą
"Prawo Bankowe" do otrzymania takich informacji.

5

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg)

6

Dodatkowe zestawienie transakcji płatniczych sporządzone na życzenie Posiadacza rachunku
(dodatkowy egzemplarz wyciągu)

20,00 zł + VAT

7

Sporządzenie kserokopii dokumentu księgowego

8,00 zł + VAT

8

Wystawienie wezwania do zapłaty salda debetowego w rachunku bieżącym i pomocniczym

20,00 zł

9

Przyjęcie czeku i weksla do inkasa
UWAGA: Nie dotyczy rachunków bankowych rolników indywidualnych.

15,00 zł

10

Zgłoszenie weksla do protestu w razie jego nie wykupienia
UWAGA: Nie dotyczy rachunków bankowych rolników indywidualnych.

15,00 zł

11

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem związanego z kredytem udzielonym przez
inny Bank (jednorazowo)
UWAGA: Nie dotyczy rachunków bankowych rolników indywidualnych.

50,00 zł

12

Likwidacja rachunku bieżącego i pomocniczego - na wniosek Posiadacza rachunku
UWAGA: Nie dotyczy rachunków bankowych rolników indywidualnych.

30,00 zł

13

Za podjęcie działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem
nieprawidłowego unikatowego identyﬁkatora

10,00 zł

DZIAŁ 5

1

0,00 zł

PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (DOTYCZY WSZYSTKICH
KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH)
Przechowywanie w depozycie bankowym

1.1

papierów wartościowych np. obligacji (tylko w Centrali Banku, ul. Złota 9) - od każdego
deponowanego dokumentu depozytu – miesięcznie

8,00 zł + VAT

1.2

duplikatów kluczy (w Centrali i Oddziałach Banku) – miesięcznie

20,00 zł + VAT

UWAGA:

Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy i pobierana jest do 15-go dnia
miesiąca kalendarzowego. Opłaty nie pobiera się za przechowywanie wyżej wymienionych
depozytów składanych przez wymiar sprawiedliwości, urzędy celne, na zabezpieczenie kredytów
itp.

2

Za por el do skarbca nocnego – jednorazowo

80,00 zł + VAT

3

Za klucz do drzwiczek wrzutowych do skarbca nocnego – jednorazowo

70,00 zł + VAT

DZIAŁ 6
I

CZYNNOŚCI KASOWO – SKARBCOWE (DOTYCZY WSZYSTKICH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH)
Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku, dokonywane przez klientów nie będących
ich posiadaczami

1

Na rachunki osób ﬁzycznych

2

Na rachunki podmiotów gospodarczych

II

Wpłaty i wypłaty gotówkowe

1

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne Banki

2

Wypłaty gotówkowe klientom nie posiadającym rachunków w Banku

III

Operacje kasowe nie związane z obsługą rachunków bankowych

1

Zamiana w kasie znaków pieniężnych na inne nominały – od wartości

1.1

do 20 sztuk

1.2

powyżej 20 sztuk

UWAGA:

Gotówka wpłacana do kasy Banku musi być posegregowana według nominałów i
ułożona w paczki.W przeciwnym wypadku prowizja będzie zwiększona o 0,50 %.

DZIAŁ 7

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INNYCH NIŻ BANK DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH
(DOTYCZY WSZYSTKICH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH)

I

Usługi świadczone na rzecz Użytkowników Usługi BeS Konto

1

Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez

0,00 zł
0,50 %
min. 3,00 zł
max. 1000,00 zł

0,50 %
min. 6,50 zł
max . 1000,00 zł
0,50 %
min. 5,00 zł

0,00 zł
1,00%
min. 2,00 zł

1.1

Bank Spółdzielczy w Kielcach

0,00 zł

1.2

inne banki krajowe

0,75 zł

2

Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 100000,00 zł.

5,00 zł

3

Realizacja przelewu natychmiastowego BlueCash
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 20000,00 zł.

4

Realizacja zlecenia stałego

0,00 zł

5

Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

0,10%
min. 1,00 zł
max. 5,00 zł

II

Usługi świadczone na rzecz Użytkowników Usługi eCorponet

1

Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone przez

1.1

Bank Spółdzielczy w Kielcach

0,00 zł

1.2

inny bank krajowy

1.2.1

w systemie ELIXIR

1,25 zł

1.2.2

w systemie SORBNET

40,00 zł

2

Realizacja przelewu natychmiastowego Express ELIXIR
UWAGA: Maksymalna kwota jednego zlecenia 100000,00 zł.

10,00 zł

3

Realizacja zlecenia stałego

0,00 zł

4

Autoryzacja transakcji za pomocą kodu SMS
UWAGA: Opłata pobierana jest łączną kwotą pierwszego dnia roboczego miesiąca
kalendarzowego za wszystkie SMS-y wysłane w okresie poprzedniego miesiąca
kalendarzowego.

0,30 zł

Załącznik do Uchwały Nr 13/VII/2020 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kielcach z dnia 08 lipca 2020 roku
TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE DEWIZOWYM W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KIELCACH

CZĘŚĆ II
Lp.

DZIAŁ 1

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
Rodzaj operacji lub rozliczeń

Opłata w zł
Prowizja w %

OBSŁUGA RACHUNKÓW

I

Rachunki walutowe bieżące

1

Otwarcie rachunku walutowego – dla każdej waluty

25,00 zł

2

Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty

50,00 zł

3

Otwarcie rachunku walutowego drogą korespondencyjną

40,00 zł

4

Prowadzenie rachunku walutowego bieżącego – dla każdej waluty – miesięcznie UWAGA:Opłata
pobierana jest z rachunku Posiadacza bezgotówkowo pierwszego dnia roboczego miesiąca. Opłaty
nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.

35,00 zł

5

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonywana w walucie obcej lub w złotych

0,50 %
min. 10,00 zł
max . 1000,00 zł

6

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej lub w złotych

0,50 %
min. 10,00 zł
max . 1000,00 zł

7

Realizacja przelewu

7.1

na rachunek walutowy lub złotowy w Banku

7.2

na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym UWAGA:prowizja pobierana jest w
wysokości obowiązującej przy sprzedaży przekazów w obrocie dewizowym (Dział V Rozdział II).

8

Za korzystanie z bieżących wpływów i wpłat gotówkowych na rachunki bieżące przez ich posiadaczy
UWAGA: prowizji nie pobiera się od kwot przelewanych na rachunki z innych rachunków w ramach
tego samego modulo oraz w przypadku korzystania z bieżących wpływów celem pobrania prowizji
oraz spłat zajęć sądowych.

II

Inne czynności i usługi powiązane z rachunkami

1

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (wyciąg z rachunku)

2

Zestawienie transakcji płatniczych sporządzone specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku
(dodatkowy wyciąg)

3

Telefoniczna usługa na hasło

6,00 zł

0,10 %
min. 3,00 zł

0,00 zł
20,00 zł + VAT

3.1

za udzielenie informacji telefonicznych o stanie środków i o obrotach na rachunkach bankowych
bieżących i pomocniczych (miesięcznie)

35,00 zł

3.2

przyjęcie lub unieważnienie hasła od Posiadacza rachunku

15,00 zł

Likwidacja rachunku na wniosek Posiadacza rachunku

30,00 zł

4

DZIAŁ 2
1

Rachunki terminowe walutowe
Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej

1.1

dokonana w złotych

0,00 zł

1.2

dokonana w walucie obcej

0,00 zł

DZIAŁ 3

Karta Visa Business Walutowa EURO

1

Wydanie karty

0,00 zł

2

Wznowienie karty

0,00 zł

3

Opłata miesięczna za posiadanie karty
UWAGA: Opłata pobierana jest pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego z rachunku
Posiadacza, w okresie ważności karty z pominięciem miesiąca następującego po miesiącu, w którym
karta została wyprodukowana.

5,00 zł

4

Wydanie duplikatu karty

0,00 zł

5

Transakcje bezgotówkowe

5.1

w punktach handlowo-usługowych w kraju

0,00 zł

5.2

w punktach handlowo-usługowych za granicą

0,00 zł

UWAGA:

6

W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do
którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00 % wartości
transakcji.
Wypłata gotówki

6.1

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Kielcach

6.2

w innych bankomatach w kraju, w tym w bankomatach Zrzeszenia

3,5 %
min. 5,00 zł

6.3

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR

3,5 %
min. 5,00 zł

6.4

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG

6,00 zł

6.5

w punktach akceptujących kartę w kraju

3,5 %
min. 5,00 zł

6.6

w punktach akceptujących kartę za granicą

2,00 %
min.10,00 zł

6.7

w placówkach Poczty Polskiej

3,5 %
min. 5,00 zł

UWAGA:

W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do
którego została wydana karta pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,00 % wartości
transakcji.

0,00 zł

7

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

0,00 zł

8

Zmiana danych Użytkownika karty UWAGA: Opłata pobierana w dniu przesłania informacji do BPS
S.A. o zmianie danych Użytkownika, Posiadacza rachunku.

3,00 zł

9

Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

10

Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty

8,00 zł

DZIAŁ 4
1

Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce
Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo- importowych, wyjazdów służbowych
oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw.
kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty

1.1

od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te
rachunki

0,10 %
min. 10,00 zł
max. 100,00 zł

1.2

z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej

0,20 %
min. 25,00 zł
max. 120,00 zł

Sprzedaż walut obcych w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w
Banku

0,40 %
min. 10,00 zł
max. 150,00 zł

2

DZIAŁ 5

Przekazy w obrocie dewizowym

I

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym¹,otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych

1

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:

1.1

z banków krajowych

15,00 zł

1.2

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR

0,00 zł

1.3

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR

0,10 %
min. 20,00 zł
max. 100,00 zł

1.4

z banków zagranicznych spoza EOG

0,10 %
min. 20,00 zł
max. 100,00 zł

2

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu UWAGA:Opłata pobierana ze zwracanej kwoty, nie pobiera się
żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA.

0,15 %
min. 20,00 zł
max. 100,00 zł

3

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na
zlecenie Klienta UWAGA:opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był
błąd Banku.

105,00 zł +koszty
banków trzecich

4

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta
rachunku)

0,00 zł

II

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym¹ wychodzących w jednostkach Banku oraz w usłudze
bankowości internetowej

1

Polecenie przelewu SEPA²

1.1

w jednostce Banku:

1.1.1

do banków krajowych

1.1.2

do banków zagranicznych

15,00 zł

1.1.2.1

w odniesieniu do klientów instytucjonalnych z wyłączeniem rolników indywidualnych

8,00 zł

1.1.2.2

w odniesieniu do rolników indywidualnych

6,00 zł

1.2

w usłudze bankowości internetowej:

1.2.1

do banków krajowych

1.2.2

do banków zagranicznych

15,00 zł

1.2.2.1

w Usłudze BeS Konto

0,75 zł

1.2.2.2

w Usłudze eCorponet

1,25 zł

2

Polecenie przelewu TARGET³/SWIFT w EUR w ramach EOG

2.1

w jednostce Banku

40,00 zł

2.2

w usłudze bankowości internetowej

40,00 zł

3

Polecenie przelewu w walucie obcej⁵ (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty⁴

3.1

w jednostce Banku

0,30 %
min. 30,00 zł
max. 300,00 zł

3.2

w usłudze bankowości internetowej

0,30 %
min. 30,00 zł
max. 300,00 zł

4

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym:„pilnym” dostępna w EUR,
USD, GBP i PLN: UWAGA:opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2.1 lub 3.1

5

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie
Klienta

6

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (opcja
kosztowa OUR): UWAGA: do przeliczania wartości progowych podanych w PLN na równowartości w
innych walutach wymienialnych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym
(publikowane w dniu poprzednim).

120,00 zł

115,00 zł + koszty
banków trzecich

6.1

przy kwotach nie przekraczających 20000,00 PLN lub jej równowartości w walucie wymienialnej.

80,00 zł

6.2

przy kwotach od PLN 20000,01 do PLN 200000,00 włącznie lub ich równowartości w walucie
wymienialnej

100,00 zł

6.3

przy kwotach od PLN 200000,01 lub ich równowartości w walucie wymienialnej

150,00 zł

7

Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia wykonania przekazu

10,00 zł

8

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta
rachunku)

0,00 zł

III

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

DZIAŁ 6

115,00 zł + koszty
banków trzecich

Inkaso dokumentów handlowych i/lub ﬁnansowych

1

Inkaso dokumentów handlowych i/lub ﬁnansowych UWAGA:w przypadku inkasa ﬁnansowego
prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla.

2

Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko)

70,00 zł

3

Zmiana instrukcji inkasowej

70,00 zł

4

Zwrot dokumentów niezapłaconych

70,00 zł

5

Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę
inkasa)

50,00 zł

6

Odmowa zapłaty inkasa UWAGA:opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt. 2 i 4.

50,00 zł

7

Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank

70,00 zł

8

Przygotowanie weksla własnego Klienta (sola) UWAGA:opłatę pobiera się od każdego weksla
osobno.

50,00 zł

9

Awizowanie akceptu do banku zagranicznego

30,00 zł

10

Oddanie weksla do protestu UWAGA:opłatę pobiera się od każdego weksla osobno.

11

Awal na wekslu UWAGA:prowizję nalicza się od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny
okres ważności.

12

Przechowywanie weksli UWAGA:opłatę pobiera się jednorazowo przy przyjęciu weksli.

70,00 zł

13

Nadanie komunikatu SWIFT

10,00 zł

DZIAŁ 7

0,20 % min.
100,00 zł
max. 400,00 zł

150,00 zł +koszty
notarialne
od 0,50 %
do 3,00 %
min. 100,00 zł

Akredytywa dokumentowa – obca (export)

1

Awizowanie beneﬁcjentowi treści telegraﬁcznego preawizu otwarcia akredytywy obcej – od
transakcji

50,00 zł

2

Awizowanie beneﬁcjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia – od
kwoty akredytywy

0,10 %
min. 150,00 zł
max. 500,00 zł

3

Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej – od kwoty akredytywy za każdy 3 miesięczny okres
ważności zobowiązania

0,20 %
min. 200,00 zł

4

Podwyższenie kwoty akredytywy:

4.1

niepotwierdzonej – od kwoty podwyższenia

0,10 %
min. 150,00 zł
max. 500,00 zł

4.2

potwierdzonej – od kwoty podwyższenia za każdy 3 miesięczny okres ważności zobowiązania

0,20 %
min. 200,00 zł

5

Przedłużenie terminu ważności akredytywy – od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji
kwoty:

5.1

niepotwierdzonej – od salda akredytywy

0,10 %
min. 150,00 zł
max. 500,00 zł

5.2

potwierdzonej – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po
upływie okresu, za który prowizję już pobrano UWAGA:opłata liczona jest od dnia następnego po
upływie okresu, za który prowizję już pobrano.

0,20 %
min. 200,00 zł

6

Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i 5). Dotyczy także przedłużenia
terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już
pobrano – od transakcji

7

Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy – od kwoty dokumentów

8

Negocjacja dokumentów/ płatność z akredytywy:

150,00 zł

0,10 %
min. 100,00 zł
max. 300,00 zł

8.1

akredytywa niepotwierdzona – od kwoty dokumentów

0,15 %
min. 150,00 zł

8.2

akredytywa potwierdzona – od kwoty dokumentów

0,20 %
min. 300,00 zł

9

Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej – opłata pobierana jest
przez bank zagraniczny od beneﬁcjenta akredytywy z kwoty akredytywy – wg zasad stosowanych w
banku zagranicznym UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 8.

10

Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów UWAGA:opłatę pobiera się
niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 8.

koszty rzeczywiste
banku
zagranicznego

10.1

akredytywa niepotwierdzona

0,10 %
min. 150,00 zł
max. 500,00 zł

10.2

akredytywa potwierdzona – za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres odroczenia licząc od dnia
wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności

0,20 %
min. 200,00 zł

11

Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneﬁcjenta – od kwoty przeniesienia
UWAGA:prowizję pobiera się od pierwszego beneﬁcjenta, chyba że uzgodniono inaczej.

0,15 %
min. 150,00 zł

12

Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych – od transakcji

50,00 zł

13

Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy
UWAGA:prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub mniej.

150,00 zł

DZIAŁ 8

Akredytywa dokumentowa – własna (import)

1

Otwarcie akredytywy własnej – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności
Uwaga:prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności

2

Preawiz otwarcia akredytywy – od transakcji

3

Podwyższenie kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres
ważności

0,15 %
min. 200,00 zł

4

Przedłużenie terminu ważności akredytywy – od salda akredytywy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny
okres ważności UWAGA:opłata liczona jest od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję
już pobrano.

0,15 %
min. 150,00 zł

5

Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 3 i 4). Dotyczy także przedłużenia
terminu ważności akredytywy, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano – od
transakcji

6

Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy - od kwoty dokumentów

0,20 %
min. 100,00 zł

7

Odroczenie płatności w ramach akredytywy – od kwoty dokumentów za każdy rozpoczęty miesiąc
UWAGA:Prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów do dnia dokonania płatności, niezależnie
od prowizji pobranej zgodnie z pkt 6.

0,15 %
min. 150,00 zł

8

Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych – od transakcji

50,00 zł

9

Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneﬁcjenta – od transakcji

100,00 zł

10

Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie zleceniodawcy – od
transakcji

100,00 zł

11

Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy – od transakcji
UWAGA:prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 150 zł lub mniej.

150,00 zł

DZIAŁ 9

0,15 %
min. 200,00 zł
50,00 zł

50,00 zł

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ INNYCH NIŻ BANK DOSTAWCÓW USŁUG PŁATNICZYCH

I

Usługi świadczone na rzecz Użytkowników Usługi BeS Konto

1

Polecenie przelewu SEPA²

1.1

do banków krajowych

15,00 zł

1.2

do banków zagranicznych

0,75 zł

2

Polecenie przelewu TARGET³/SWIFT w EUR w ramach EOG

40,00 zł

3

Polecenie przelewu w walucie obcej⁵ (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty⁴

4

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie
Klienta

5

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty(opcja
kosztowa OUR) UWAGA: do przeliczania wartości progowych podanych w PLN na równowartości w
walutach wymienialnych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym
(publikowane w dniu poprzednim).

0,30 %
min. 30,00 zł
max. 300,00 zł
105,00 zł + koszty
banków trzecich

5.1

przy kwotach nie przekraczających 20000,00 PLN lub jej równowartości w walucie wymienialnej.

80,00 zł

5.2

przy kwotach od PLN 20000,01 do PLN 200000,00 włącznie lub ich równowartości w walucie
wymienialnej

100,00 zł

5.3

przy kwotach od PLN 200000,01 lub ich równowartości w walucie wymienialnej

150,00 zł

6

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta
rachunku)

II

Usługi świadczone na rzecz Użytkowników Usługi eCorponet

1

Polecenie przelewu SEPA²

0,00 zł

1.1

do banków krajowych

15,00 zł

1.2

do banków zagranicznych

1,25 zł

2

Polecenie przelewu TARGET³/SWIFT w EUR w ramach EOG

40,00 zł

3

Polecenie przelewu w walucie obcej⁵ (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty⁴

4

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie
Klienta

5

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty(opcja
kosztowa OUR) UWAGA: do przeliczania wartości progowych podanych w PLN na równowartości w
walutach wymienialnych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym
(publikowane w dniu poprzednim).

0,30 %
min. 30,00 zł
max. 300,00 zł
105,00 zł + koszty
banków trzecich

5.1

przy kwotach nie przekraczających 20000,00 PLN lub jej równowartości w walucie wymienialnej.

80,00 zł

5.2

przy kwotach od PLN 20000,01 do PLN 200000,00 włącznie lub ich równowartości w walucie
wymienialnej

100,00 zł

5.3

przy kwotach od PLN 200000,01 lub ich równowartości w walucie wymienialnej

150,00 zł

6

Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta
rachunku)

0,00 zł

¹ Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz):
transakcja płatnicza obejmująca Polecenie wypłaty, Polecenie przelewu TARGET, Polecenie przelewu SEPA oraz Polecenie przelewu w walucie obcej.
² 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 (Single Euro Payments Area) rozumianego zgodnie z Dyrektywą w sprawie Usług Płatniczych jako obszar, w ramach którego możliwe
są bezgotówkowe rozliczenia w euro, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej, według takich samych zasad,
regulacji prawnych i zobowiązań.
³ Polecenie przelewu TARGET - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro
z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.
⁴ Polecenie wypłaty:
usługa płatnicza niespełniająca warunków polecenia przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź
krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej polegająca na dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego
odbiorcy (beneﬁcjenta), w tym polecenia przelewu w walucie obcej.
⁵ Polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwianiu przekazaniu środków
z krajowego rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy
w walucie innej niż złoty i euro.
Opłaty i prowizje za pozostałe czynności i usługi bankowe pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym
w Kielcach.

