Dotyczy: Klientów indywidualnych posiadających Podstawowy Rachunek Płatniczy PRP
Bank Spółdzielczy we Mstowie zawiadamia, że od 10.09.2020r. wprowadza zmiany w „Taryfie opłat i prowizji za czynności
bankowe”. Bank od wielu lat nie podnosił podstawowych prowizji związanych z prowadzeniem rachunku. Bank w tym czasie
koncentrował się na udoskonalaniu swoich usług, głównie bankowość elektroniczna. Bank oferuje klientom, takie usługi jak:
• Aplikację EBO – obsługa rachunku przez internet (telefon, laptop, komputer),
• Aplikację mobilną EBO Mobile – obsługa rachunku przez internet za pomocą telefonu,
• Aplikację EBO Token PRO – do bezpiecznej i szybkiej autoryzacji przeprowadzanej transakcji, podnosząc bezpieczeństwo
posiadanych środków na rachunku, ułatwia również logowania do systemu EBO i zastępuje autoryzacje kodem SMS.
• Karty płatnicze Visa i Mastercard z funkcją zbliżeniową,
• Aplikację BS PAY (poprz. nazwa Planet Mobile) posiadającą możliwość zapisania posiadanych kart w formie wirtualnej i
dokonywania płatności za pomocą telefonu zbliżeniowo protokołem NFC, udostępnia zarządzanie kartami tj. ich limitami,
blokowaniem kart, zastrzeganiem kart w razie utraty, zmiana PIN-u kart oraz niedawno wprowadzona usługa płatności
BLIK, która będzie rozbudowywana o kolejne funkcje.
• Aplikacja na stronie www.kartosfera.pl na której można zarządzać kartami tj. ich limitami, blokowaniem kart,
zastrzeganiem kart w razie utraty, zmiana PIN-u kart oraz usługa płatności BLIK. Na stronie tej dokonuje się autoryzacji
urządzenia mobilnego po instalacji aplikacji BS Pay i EBO Token PRO na tym urządzeniu.
• Usługę w aplikacji EBO pozwalającą na składanie wniosków z rządowych programów 500+, 300+ i pożyczki PFR dla
podmiotów gospodarczych.
• Usługę MojeID - bezpieczne narzędzie potwierdzania tożsamości online w usługach komercyjnych i publicznych.
Umożliwia realizację wszelkich formalności, które dotychczas wymagały osobistego uwierzytelnienia danych drogą
elektroniczną. Dzięki mojeID nie trzeba udawać się np. do urzędu, ubezpieczyciela, dostawcy energii, placówki medycznej
czy firmy telekomunikacyjnej, by sfinalizować umowę lub podpisać dokumenty. Pozwala również na potwierdzenie Profilu
zaufanego w systemie EPUAP bez zbędnych formalności w punktach potwierdzających profil zaufany.
• Kalkulator kredytowy dostępny na stronie www.bsmstow.pl obliczający ratę kredytu przy zadanych parametrach: okres
kredytowania, kwota kredytu.
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Usługa bankowości elektronicznej EBO
Dostęp do systemu bankowości internetowej EBO
miesięcznie
0,00 1,50
(w tym 3 przelewy w miesiącu do innych banków za darmo)
Opłaty za informacje dostarczane komunikatem SMS [1a]
kod autoryzacyjny
0,20 0,30
potwierdzenie zlecenia
0,20 0,30
o zmianie salda
0,20 0,30
autoryzacja - operacja na rachunku
0,20 0,30
informacja o niepodpisanych zleceniach
0,20 0,30
potwierdzenie spłaty kredytu
0,20 0,30
Opłata za korzystanie z wersji mobilnej
miesięcznie
bez opłat
Opłata za konfigurację aplikacji EBO Token Pro, EBO
Mobile, BS PAY(Planet Mobile), zmianę limitów
jednorazowo
5,00 10,00
transakcyjnych w placówce Banku.
Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)
Na rachunek w innym banku krajowym
0,00/2,50 4,50[6]
w placówce Banku
za przelew
0,00/0,50 [6]
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Na rachunek Urzędu Skarbowego
0,00/2,50 4,50[6]
w placówce Banku
za przelew
0,00/1,00[6]
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
0,00/3,00 6,00[6]
w placówce Banku
za przelew
0,00/0,50[6]
w systemie bankowości internetowej/mobilnej
Transakcje w walucie obcej
Polecenie przelewu SEPA[3] w placówce Banku
do banków zagranicznych
2,50 4,50
Zlecenie stałe
Zlecenie stałe złożone w Placówce Banku
za przyjęcie wniosku ustanowienia zlecenia stałego
1,00 2,00
za modyfikacje/odwołanie danych we wniosku
2,00 3,00
od każdego zlecenia
realizacja zlecenia na rachunek wewnętrzny
0,00
realizacja zlecenia na rachunek w innym banku krajowym
0,00/1,00 2,00[6]
Karta płatnicza VISA PayWave [7]
Obsługa karty debetowej - VISA PayWave
miesięcznie
2,40 2,50

ROR-PRP małeletni (13+) /
częściowo.ubezwłasnowolniony
PRP 13+
-------------------

0,00/2,50 4,50[6]
--0,00/2,50 4,50[6]
--0,00/3,00 6,00[6]
---

2,50 4,50

1,00 2,00
2,00 3,00
0,00
0,00/1,00 2,00[6]
---

8.7.5

Wypłaty gotówki
w innych bankomatach w kraju
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach
EOG w walucie EUR
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach
EOG w walucie obcej, innej niż EUR
w punktach akceptujących kartę za granicą

8.7.6

w punktach akceptujących kartę w kraju

8.7.7

w placówkach Poczty Polskiej
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od transakcji

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek
Użytkownika
Zmina limitu na karcie na wniosek złożony w placówce Banku
sporządzenie duplikatu wyciągu miesięcznego [11]
dla klientów korzystających z systemu EBO

od kwoty wypłaty

od dyspozycji
od zmiany
Wyciąg bankowy z rachunku
za wyciąg

0,00/5,00 3% min. 6,00[10]

---

5,00 3% min. 6,00

---

2% min. 10,00
3% min. 10,00

---

3% min. 10,00
5,00
3% min. 10,00
5,00
3% min. 10,00
8,00
10,00
5,00

---

5,00 8,00

5,00 8,00

Powiadamianie SMS (o zmianie salda) [1a]
za sms
0,20 0,30

---------

---

Zgodnie z właściwym Regulaminem, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Taryfy, istnieje możliwość rozwiązania
umowy rachunku ze skutkiem natychmiastowym.
Brak wypowiedzenia umowy oznacza akceptację wprowadzanych zmian.
Zachęcamy do zapoznawania się ze szczegółowymi informacjami odnośnie naszych usług bankowych na stronie:
www.bsmstow.pl
Bank w swojej ofercie posiada również atrakcyjne kredyty na dowolny cel oraz na cele mieszkaniowe.
Predstawiamy aktualne oprocentowanie kredytów:
mieszkaniowych wynosi od 3,1 %,
kredytów na dowolny cel – 7 %,
kredytów na dowolny cel zabezpieczonych hipotecznie (UKH) – od 3,3 %,
kredytów w rachunku ROR – 6,5 %

Zarząd BS Mstów

