KOMUNIKAT
Zarządu Rybnickiego Banku Spółdzielczego dla Klientów Indywidualnych
1. Okresy przechowywania oszczędnościowych lokat terminowych w złotych dla osób fizycznych:
- o zmiennym oprocentowaniu: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy;
- o stałym oprocentowaniu: 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy.
2. Minimalna kwota środków pieniężnych niezbędna do otwarcia rachunku:
- terminowej lokaty oszczędnościowej o zmiennym oprocentowaniu – 500,00 zł;
- terminowej lokaty oszczędnościowej o stałym oprocentowaniu – 5.000,00 zł.
3. Dla lokat odnawialnych maksymalny okres odnowienia wynosi 114 miesięcy, licząc od daty rozpoczęcia
lokaty.
4. Minimalna wysokość wpłat na książeczkę oszczędnościową a’vista – 5,00 zł.
5. Minimalny stan wkładu na książeczce a’vista po dokonaniu wypłaty – 5,00 zł.
6. Maksymalny miesięczny limit wypłat z rachunków osób małoletnich i ubezwłasnowolnionych w ramach
zwykłego zarządu – do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
bez wypłat nagród z zysku określonej dla minionego roku kalendarzowego.
W 2017r. miesięczny limit wypłat wynosi 4.275,69 zł.
7. Deklarowana kwota dziennej wypłaty do rąk osoby małoletniej powyżej 13 lat nie może przekroczyć kwoty
maksymalnego miesięcznego limitu wypłat określonego w ust. 6.
8. Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od
liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu
wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75%
minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym
miesięcznym wymiarze czasu pracy.
9. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub terminowej lokaty
oszczędnościowej może na wypadek swojej śmierci zadysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi
na tych rachunkach (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci) na rzecz wskazanych przez siebie osób:
małżonka, wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa do wysokości określonej w ustawie Prawo bankowe.
10.Do rachunku wspólnego oraz do rachunku osoby małoletniej Bank nie przyjmie Dyspozycji wkładem
na wypadek śmierci.
11.Dzienny maksymalny limit karty Visa Classic Debetowa:
- wypłaty gotówkowe – do 10.000,00 zł
- transakcje bezgotówkowe – do 50.000,00 zł
- dzienny limit transakcji internetowych – do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych
12.Dzienny maksymalny limit karty zbliżeniowej Visa payWave:
- wypłaty gotówkowe – do 10.000,00 zł
- transakcje bezgotówkowe – do 50.000,00 zł
- dzienny limit transakcji internetowych – do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.
Limit dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej nie wymagającej użycia kodu PIN – 30,00 zł
13. Dzienny maksymalny limit Naklejki Zbliżeniowej Visa:
- wypłaty gotówkowe – 0,00 zł
- transakcje bezgotówkowe – do 50.000,00 zł
- dzienny limit transakcji internetowych – do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.
Limit dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej nie wymagającej użycia kodu PIN – 50,00 zł
14.Aktualna sieć bezprowizyjnych bankomatów w Grupie BPS to bankomaty Zrzeszenia Banku BPS S.A.,
SGB, BGŻ oraz Planet Cash. Lista bezprowizyjnych bankomatów dostępna jest na stronie internetowej
www.bank.bps.pl
15.Posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR Bank może udzielić kredytu
odnawialnego w ROR:
- oprocentowanie rachunku ROR - 0,01%,
- oprocentowanie kredytu odnawialnego – 10,00 %,
- oprocentowanie zadłużenia wymagalnego:
- czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP (dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia
2015 r.),
- dwukrotność podstawowej wartości odsetek ustawowych za opóźnienie (dotyczy umów zawartych
od dnia 01 stycznia 2016 r.)
Obowiązuje od dnia 01.03.2017 r.

