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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych” zwana dalej 
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Pilźnie, 
zwanego dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank 
przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość 
pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią 
inaczej. 

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 
również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty 
pobierane  
w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub 
koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione 
przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w 
walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 
pobrania należności. 

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 
umowy  
z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

12. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów 
zawieranych z Bankiem. 
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TAB. 1. KONTA  
 
 

5. Przekazy Zagraniczne 9)/Polecenie przelewu SEPA 9a)     

 5.1. W placówce Banku    

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 
pobierania 

STAWKA    

POL-Konto 
STANDARD3) 

POL-Konto 
JUNIOR 1),3) 

POL-Konto 

MOBILNE 2),3) 

Rachunek 
walutowy 13) 

Podstawowy 
rachunek 

płatniczy 3) 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku    

 

1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5 zł/3 zł 4) 0 zł/3 zł 5) 0 zł 5 zł 0 zł 

1.3. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 1.4. 
Zamiana konta osobistego ze wspólnego na indywidualny, z 
indywidualnego na wspólny 

Jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 
10 zł 

----- 

 1.5. Zamiana konta innego typu na konto osobiste (POL-Konto) Jednorazowo 10 zł ---- 10 zł ----- ----- 

2. Elektroniczne kanały dostępu    

 2.1. Internetowa Obsługa Rachunku - System „INTERNET BANKING”:    

 

2.1.1. Aktywacja usługi jednorazowo 15 zł 10 zł 0 zł 15 zł 0 zł 

2.1.2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi miesięcznie 0,90 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 zł 

2.1.3. Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą wiadomości SMS 
za każdą 

wiadomość SMS 
0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

0,20 zł 
0,20 zł 

2.1.4. Rezygnacja z usługi jednorazowo 0 zł 0 zł ---- 0 zł 0 zł 

 2.2. System „SMS BANKING”:    

 

2.2.1. Aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2.2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2.2.3. Powiadomienia SMS o zmianie salda na rachunku 
za każdą 

wiadomość SMS 
0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

0,20 zł 
0,20 zł 

2.2.4. Rezygnacja z usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 2.3. Usługa „BLIK”:    

 

2.3.1. Opłata za Usługę BLIK  jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  ---  0 zł  

2.3.2  Transakcje  realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:  

2.3.2.1 
Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem 
Usługi BLIK 

od transakcji  0 zł  0 zł  0 zł  ---  0 zł  

2.3.3  Wypłata gotówki w bankomatach :  

2.3.3.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych, zgodnie z zawartymi umowami 

od transakcji 
0 zł 0 zł  0 zł  ---  0 zł  

2.3.3.2 w innych bankomatach w kraju i zagranicą 
0,5%  

min. 5 zł  
0,5%  

min. 5 zł 
0,5%  

min. 5 zł 
---  0,5%  

min. 5 zł 

3. Wpłaty i wypłaty    

 

3.1. Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 5 zł 

0,14% min. 
2 zł max. 

100 zł  
0 zł 

3.2. Wpłata gotówkowa dokonywana we wpłatomatach Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł --- 0 zł 

3.3. Wypłata gotówkowa 
 

za wypłatę 
0 zł/2 zł 6), 

14a) 0 zł 5 zł 
0,14% min. 
2 zł max. 
100 zł 14) 

0 zł 

4. Przelewy krajowe    

 4.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:    

 
4.1.1. W placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 10  zł 0 zł 0 zł 

4.1.2. W Systemie „Internet Banking” za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 4.2. Polecenie przelewu zewnętrznego (w systemie ELIXIR)     

 4.2.1. W palcówce Banku za przelew 2,50 zł 2,50 zł 10 zł ---- 0 zł/2,50 zł 7) 

 4.2.2. W Systemie „Internet Banking” za przelew 0,30 zł 0 zł 0 zł ---- 0 zł 

 4.3. Polecenie przelewu w systemie SORBNET 8 (niezależnie od kwoty)    

 4.3.1. W placówce Banku za przelew 35 zł 35 zł 35 zł ---- 35 zł 

 4.3.2. W Systemie „Internet Banking” za przelew 35 zł 35 zł 35 zł ---- 35 zł 

 4.4. Polecenie przelewu w systemie Express Elixir do kwoty 10.000,00 zł    

 4.4.1. W placówce Banku za przelew 5 zł 5 zł 5 zł ---- 5 zł 

 4.4.2. W Systemie „Internet Banking” za przelew 5 zł 5 zł 5 zł ---- 5 zł 

3 
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5.1.1. Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych   od transakcji 2,50 zł 2,50 zł 10 zł 2,50 zł 2,50 zł 

5.1.2. Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

5.2. W Systemie „Internet Banking”  

5.2.1. Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych  od transakcji 0,30 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2,50 zł 

5.2.2. Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.3. 
Polecenie przelewu TARGET 9b)/SWIFT 9c) w ramach 
EOG 9d) 

      

5.3.1. W placówce Banku od transakcji 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

5.3.2. W Systemie „Internet Banking” od transakcji 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

5.4. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 9e)/ Polecenie wypłaty 9f), 10)               
 

5.4.1. W placówce Banku od transakcji 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

5.4.2. W Systemie „Internet Banking” od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

5.4.3. 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami 
walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 5.5. 
Realizacja poleceń wypłaty w trybie 
niestandardowym („pilnym”) 

od transakcji 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

 5.6. Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego:    

 

5.6.1. 

z banków krajowych (SEPA) 

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z 
kosztami „OUR” 

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.6.2.  

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z 
kosztami „OUR” 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.6.3. 

z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż 
EUR 

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z 

kosztami „OUR” 

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.6.4. 

z banków zagranicznych spoza EOG  

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z 
kosztami „OUR” 

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.7. Dodatkowe opłaty       

5.7.1. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,20%  

min. 25 zł, 
max. 100 zł 

0,20%  
min. 25 zł, 

max. 100 zł 

0,20%  
min. 25 zł, 

max. 100 zł 

0,20%  
min. 25 zł, 

max. 100 zł 

0,20%  
min. 25 zł, 

max. 100 zł 

 5.7.2.. 

Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania 
wyjaśniającego  
był błąd Banku 

za zlecenie 

200 zł 
+koszty 
banków 
trzecich 

200 zł 
+koszty 
banków 
trzecich 

200 zł 
+koszty 
banków 
trzecich 

200 zł 
+koszty 
banków 
trzecich 

200 zł 
+koszty banków 

trzecich 

 5.7.3. 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z 
góry” od poleceń wypłaty 

od transakcji 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 

 5.7.4.. 
Zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 

200 zł 
+koszty 
banków 

trzecich 

200 zł 
+koszty 
banków 

trzecich 

200 zł 
+koszty 
banków 

trzecich 

200 zł 
+koszty 
banków 

trzecich 

200 zł 
+koszty 
banków 

trzecich 

 5.7.5.. Opłata za przewalutowanie 11)  od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6. Zlecenia stałe    

 6.1. Rejestracja zlecenia stałego    

 6.1.1. W placówce Banku za zlecenie 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 5 zł 

 6.1.2. W systemie „Internet Banking” za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 6.2. Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego  

 6.2.1. W placówce Banku za zlecenie 5 zł 5 zł 10 zł 5 zł 5 zł 

 6.2.2. W systemie „Internet Banking” za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 6.3. Realizacja zlecenia stałego (każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia):  

 6.3.1 na rachunek w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 
 

0 zł 
0 zł 0 zł 

 6.3.2. na rachunek w innym Banku krajowym za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 
 

0 zł 
15 zł 15) 0 zł/2,50 zł 7) 

7. Polecenie zapłaty    

 7.1. Rejestracja polecenia zapłaty  

 

7.1.1. W placówce Banku za zlecenie 5 zł 5 zł 10 zł ---- 5 zł 

7.1.2. W systemie „Internet Banking” za zlecenie ---- ---- ---- ---- ---- 

7.2. Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty  

7.2.1. W placówce Banku za zlecenie 5 zł 5 zł 10 zł ---- 5 zł 

7.2.2. W systemie „Internet Banking” za zlecenie ---- ---- ---- ---- ---- 

7.3. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza  
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 7.3.1. na rachunek w Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł ---- 0 zł 

 7.3.2. na rachunek w innym Banku krajowym za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł ----- 0 zł/2,50 zł 7) 

8. Karty debetowe:        VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass    

 

8.1. Wydanie/Wznowienie karty debetowej do rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.3. 
Wydanie duplikatu karty (w miejsce karty uszkodzonej lub 

zniszczonej) 
jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.5. 
Miesięczna opłata za obsługę  

- od każdej karty wydanej do rachunku 
miesięcznie  4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

 8.6. Transakcje bezgotówkowe:    

 

8.6.1. Dokonywane w kraju od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 16) 0 zł 

8.6.2. Dokonywane za granicą  od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 EUR 16) 0 zł 

 8.7. Transakcje gotówkowe:    

 

8.7.1. 

Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i 
innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z 

zawartymi umowami 

Uwaga: Aktualna lista bankomatów dostępna w placówkach 
Banku 

od transakcji 0 zł 0 zł 
 

0 zł 
0 zł 0 zł 

8.7.2. Wypłata gotówki w innych niż ww. bankomatach w kraju od transakcji 
0,5%  

min 5 zł 

0,5%  

min 5 zł  

0,5%  

min 5 zł 

0,5%  

min 5 zł 

0 zł/0,5%  

min 5 zł 8 

8.7.3. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 
0,5%  

min 5 zł 

0,5%  

min 5 zł  

0,5%  

min 5 zł 

0,5%  

min 5 zł 

0 zł/0,5%  

min 5 zł 8 

8.7.4. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą  od transakcji 
0,5%  

min 5 zł 
0,5%  

min 5 zł  

 

0,5%  
min 5 zł 

 

0,5%  
min 5 zł 

0,5%  
min 5 zł 

8.7.5. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą  od transakcji 
0,5%  

min 5 zł 
0,5%  

min 5 zł  
0,5%  

min 5 zł 
0,5%  

min 5 zł 
0,5%  

min 5 zł 

 8.7.6. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

 8.8. 
Sprawdzenie salda w bankomacie 

Uwaga: jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 
od transakcji 0 zł 0 zł 

 

0 zł 
0 zł 0 zł 

 8.9. Powtórne generowanie PIN na wniosek Klienta od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 8.10. Zmiana PIN w bankomacie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 8.11. Zmiana limitów na karcie w placówce Banku od zmiany 1,00 zł 1,00 zł 5 zł 5 zł 1,00 zł 

 8.12 Zmiana danych Użytkownika karty od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 8.13. Rozpatrzenie reklamacji od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 8.14. Zastrzeżenie karty  od transakcji 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

 8.15. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  jednorazowo 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 

 8.16. Usługa Cash Back  od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 8.17. 
Rejestracja w portalu kartowym „kartoSFERA” oraz 
korzystanie z dostępnych  
w nim usług i funkcjonalności 

jednorazowo 0 zł 0 zł 
 

0 zł 
0 zł 0 zł 

 8.18. Rezygnacja z użytkowania karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. Wyciąg z rachunku bankowego    

 
Wyciąg miesięczny sporządzany na koniec miesiąca: 

 
  

 

 9.1. Odbierany w placówce Banku dla klientów bez usługi IB  za wyciąg 0 zł 0 zł ---- 0 zł 0 zł 

 9.2.  
Odbierany w placówce Banku dla klientów z dostępem do  

IB  
za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 9.3. 
Wysyłany drogą pocztową na adres korespondencyjny na 
terenie kraju  

za wyciąg 

Koszty 
przesyłki 

zgodnie  
z aktualną 

taryfą 
Poczty 

Polskiej 

 + 1,50 zł 

Koszty 
przesyłki 

zgodnie  
z aktualną 

taryfą 
Poczty 

Polskiej 

 + 1,50 zł 

Koszty 
przesyłki 

zgodnie  
z aktualną 

taryfą 
Poczty 

Polskiej 

 + 1,50 zł 

Koszty 
przesyłki 

zgodnie  
z aktualną 

taryfą 
Poczty 

Polskiej 

 + 1,50 zł 

Koszty 
przesyłki 
zgodnie  

z aktualną 

taryfą Poczty 
Polskiej 

 + 1,50 zł 

 9.4. Sporządzenie dodatkowego wyciągu Na życzenie Klienta za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 9.5. 

Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 

Na życzenie Klienta 
 

za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 9.6. 

Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu 
księgowego/potwierdzenie realizacji przelewu 
Na życzenie Klienta 
 

za dokument 5 zł 5 zł 
 

5 zł 

 

5 zł 
5 zł 

10.  Inne czynności    

 10.1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:    

 

10.1.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

10.1.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 
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 10.2. 

Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji Posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 
jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 10.5. Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 10.6. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu  

zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 
  

  

 10.6.1. Z Bankiem za blokadę 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 10.6.2. Z innymi bankami za blokadę 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 10.7. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 10.8. Zmiana planu taryfowego z wyższego na niższy za zmianę 100 zł ------ ----- ----- ------ 

 10.9. 
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z 
tytułu zaległych opłat za prowadzenie rachunku oraz z 

tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku  

za każdy monit 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 10.10. 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu  

za transakcję 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 10.11. Administrowanie przelewem bez pokrycia za transakcję 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 10.12. 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 
rachunku bankowego/potwierdzającego wysokość 
salda/zaświadczenia z informacją, że rachunek jest/nie 

jest wolny od zajęcia 

za zaświadczenie 
61,50 zł 

(50 zł+23% 
VAT) 

61,50 zł 
(50 zł+23% 

VAT) 

61,50 zł 
(50 zł+23% 

VAT) 

61,50 zł 
(50 zł+23% 

VAT) 

61,50 zł 
(50 zł+23% 

VAT) 

 10.13. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 

1)  Konto dla osób od 13  do 18 roku życia. 
2)  Konto dla osób pełnoletnich, którzy deklarują obsługę rachunku w trybie online. 
3)  W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawa Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w 

sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 
4)  Opłata za prowadzenie konta wynosi 3 zł, jeżeli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz rachunku okaże się ważną legitymacja szkoły wyższej. Opłata ta będzie 

wynosiła 3 zł do czasu ukończenia przez posiadacza 26 roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 26 rok życia 
pobierana będzie opłata za prowadzenie konta Pol-konto Standard zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji. 

5)  Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł, jeżeli Przedstawiciel ustawowy posiada w Banku Rachunek typu ROR lub otworzy go nie później niż w dniu 
otwarcia Konta JUNIOR. 

6)  Wypłata kasowa do 3 szt. w miesiącu bez opłat, każda kolejna 2 zł.  
7)  Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje 

płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym 
transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

8) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za 
pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w  miesiącu kalendarzowym 
w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

9) Przelewy zagraniczne realizowane są tylko w placówce Banku oraz w bankowości elektronicznej. 
Transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET. 

9a) Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 
Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:  

1)   waluta transakcji EUR;  
2)   dyspozycja  przelewu  zawiera  prawidłowy  numer  konta  beneficjenta  w  standardzie  IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on 
prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest 
kierowany przekaz;  
3)   występuje opcja kosztowa „SHA”;  
4)   przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;  
5)  bank  nadawcy i  bank odbiorcy  przelewu  są uczestnikiem Polecenia  Przelewu  SEPA- SCT  (wykaz banków SEPA jest dostępny w placówce 
Banku oraz na stronie internetowej www.bankbps.pl).  

9b) Polecenie przelewu TARGET 
 usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza 

rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  
transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

9c) SWIFT 
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów 

realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
9d) EOG  
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
9e) Polecenie przelewu w walucie obcej 
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u 

dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro. 
9f) Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub 

przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
10)  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
11) Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy waluta przelewu wejściowego jest niezgodna z walutą rachunku odbiorcy.  
12) Rachunki walutowe prowadzone są w walutach: EUR, USD, GBP.  
13) Wysokości wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP 
14) Wypłatę gotówkową w Centrali Banku w Pilźnie w wysokości przekraczającej kwotę 3.000 EUR, 3.000 USD, 1.000 GBP należy awizować co najmniej 3 dni 
robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty 
przewyższającej wartości, które powinny być awizowane. Wypłat nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. 

http://www.bankbps.pl/
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 Wypłatę gotówkową w Oddziale Banku w Szerzynach w wysokości przekraczającej kwotę 3.000 EUR, 3.000 USD, 1.000 GBP należy awizować co najmniej 3 
dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty 
przewyższającej wartości, które powinny być awizowane. Wypłat nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. 
14a) Wypłatę gotówkową w Centrali Banku w Pilźnie w wysokości przekraczającej 50 000,00 zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50,00 zł od kwoty przewyższającej 50 000,00 zł. 
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 
dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
Wypłatę gotówkową w Oddziale Banku w Szerzynach w wysokości przekraczającej 20 000,00 zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50,00 zł od kwoty przewyższającej 20 000,00 zł. 
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 
dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.  
15) Do kosztów zleceń stałych doliczane są koszty przekazu zagranicznego. 
16) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja 

Banku - 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego i PLN 
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TAB. 2. OSZCZĘDNOŚCI 
     
 

 

Lp. 

 

Rodzaj usług (czynności) 
 

 

Tryb pobierania 
 

 

STAWKA 

   
Rachunek A’vista potwierdzony książeczką 

 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku 

 1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

 1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

 1.3. Wystawienie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 0 zł/20 zł 1) 

 1.4. 
Zamiana książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej 
na nową 

jednorazowo 20 zł 

 1.5. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Wpłaty i wypłaty 

 2.1. Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0 zł 

 2.2. Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 
0 zł/10 zł 2)  

 

3. Przelewy krajowe 

 3.1. Przelew wewnętrzny: 

 

3.1.1. W placówce Banku za przelew 0 zł 

3.1.2. W Systemie „Internet Banking”  za przelew 
0 zł/10 zł 2)  

 

 3.2. Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR:  

 W placówce Banku: 

 

3.2.1. 
Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym 
banku 

za przelew 0 zł/10 zł 2)  

3.2.2. Przelew do ZUS za przelew 0 zł/10 zł 2) 

3.2.3. Przelew do Urzędu Skarbowego za przelew 0 zł/10 zł 2) 

 W Systemie „Internet Banking”:  

 

3.2.4. 
Przelew na rachunek bankowy prowadzony w innym 
banku 

za przelew 0 zł/10 zł 2) 

3.2.5. Przelew do ZUS za przelew 0 zł/10 zł 2) 

3.2.6. Przelew do Urzędu Skarbowego za przelew 0 zł/10 zł 2) 

 3.3. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET: 

 W placówce Banku: 

 3.3.1. Niezależnie od kwoty  za przelew 35 zł 

 W Systemie „Internet Banking”:  

 3.3.2. Niezależnie od kwoty za przelew 35 zł 

7. Wyciąg z rachunku bankowego 

 7.1. Wyciąg miesięczny sporządzany na koniec miesiąca: 

 7.1.1. Odbierany w placówce Banku/elektronicznie raz w miesiącu za wyciąg 0 zł 

 7.1.2. 
Wysyłany drogą pocztową na adres korespondencyjny na terenie 
kraju raz w miesiącu 

za wyciąg 

Koszty przesyłki zgodnie  
z aktualną taryfą Poczty Polskiej 

 + 1,50 zł 

 7.2. 
Sporządzenie dodatkowego wyciągu Na życzenie 
Klienta 

za wyciąg 5 zł 

 7.3. 
Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 
Na życzenie Klienta 

za wyciąg 5 zł 

 7.4. 
Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/ 
potwierdzenia przelewu Na życzenie Klienta 

za dokument 5 zł 

8.  Inne czynności 

 8.1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:  

7 8 9 
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 8.1.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 2 zł 

 8.1.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 3 zł 

 8.2. 
Przyjęcie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 
oszczędnościowej 

jednorazowo 25 zł 

 8.3. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 15 zł 

 8.4. Umorzenie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 10 zł 

 8.5. 

Przyjęcie/zmiana/Odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 

wypadek jego śmierci 
jednorazowo 15 zł 

 8.6. 

Ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów/pożyczek/innych  
zobowiązań w postaci wkładu oszczędnościowego na  
książeczce (przekazanie książeczki do depozytu bankowego wraz  
z pełnomocnictwem dla Banku) – za każdą zawartą umowę: 

 

8.6.1. z Bankiem za blokadę 10 zł 

8.6.2. z innymi bankami za blokadę 20 zł 

 8.7. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 

 8.8. 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu  

za transakcję 20 zł 

 8.9. Administrowanie przelewem bez pokrycia za transakcję 5 zł 

 8.10. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 
bankowego/potwierdzającego wysokość salda/zaświadczenia z 
informacją, że rachunek jest/nie jest wolny od zajęcia 

za zaświadczenie 
61,50 zł 

(50 zł+23% VAT) 

 8.11. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z rachunku za dokument 5 zł 

 8.12. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

 
1) 0 zł – otwarcie rachunku bez wydania książeczki lub 20 zł  - otwarcie rachunku z wydaniem książeczki a’vista 

2) 0 zł – jedna operacja WN w miesiącu, każda kolejna operacja WN w miesiącu 10 zł 

 
2.1. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzone książeczką oszczędnościową   

 
 
Lp. 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 

 
Tryb pobierania 

 

 

STAWKA 

 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3. Wystawienie książeczki  jednorazowo 2 zł 

4. Zamiana książeczki zapisanej lub częściowo zniszczonej na nową jednorazowo 2 zł 

5. Wpłata środków na lokatę  za wpłatę 0 zł 

6. Wypłata gotówkowa środków z lokaty 1) za wypłatę 0 zł 

7. Przelew środków z lokaty na rachunek prowadzony w Banku za przelew 0 zł 

8. Przelew środków z lokaty na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za przelew 2,50 zł 

9. 
Przyjęcie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 
oszczędnościowej 

jednorazowo 25 zł 

11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 15 zł 

12. Umorzenie książeczki oszczędnościowej jednorazowo 10 zł 

13. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej (umorzonej) jednorazowo 2 zł 

14. 
Przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

jednorazowo 15 zł 

15. 
Odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

jednorazowo 10 zł 

16. 

Ustanowienie zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów/pożyczek/innych 
zobowiązań (przekazanie książeczki do depozytu bankowego wraz  
z pełnomocnictwem dla Banku) w postaci wkładu oszczędnościowego na  

książeczce – za każdą zawartą umowę: 

 16.1. z Bankiem za blokadę 10 zł 

 16.2. z innymi bankami za blokadę 20 zł 

17. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 

18. 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego  
tytułu  

za transakcję 20 zł 

19. Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego terminu umownego od kwoty lokaty 0,5% min. 1 zł 

20. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

    

1) Wypłatę gotówkową w Centrali Banku w Pilźnie w wysokości przekraczającej 50 000,00 zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze przed 
dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50,00 zł od kwoty przewyższającej 
50 000,00 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości 
realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
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Wypłatę gotówkową w Oddziale Banku w Szerzynach w wysokości przekraczającej 20 000,00 zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50,00 zł od kwoty przewyższającej 20 000,00 zł. 
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 
dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.  
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TAB. 3. KREDYTY 
 
 

3.1. Kredyty gotówkowe 
 
 
Lp. 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 

 
Tryb pobierania 

 

 

STAWKA 

 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu: 

 2.1. Kredyt gotówkowy do 1 roku: 
jednorazowo  

od kwoty kredytu 

1,5% 

min. 75 zł 

 2.2. Kredyt gotówkowy do 2 lat 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

2%  

min. 200 zł 

 2.3. Kredyt gotówkowy do 5 lat  
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

3%  

min. 300 zł 

 2.4. Kredyt gotówkowy na 5 lat z preferencyjnym oprocentowaniem 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 
5%  

min. 300 zł 

 2.5. Kredyt gotówkowy powyżej 5 lat 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

5%  

min. 300 zł 

 2.5. Kredyt gotówkowy na spłatę zobowiązań 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,5% 

min. 300 zł 

 2.6. Kredyt EKOLOGICZNY 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

3% 

min. 300 zł 

3. Kredyt Odnawialny w POL-KONTO: 

 3.1. Udzielenie kredytu 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,5% 

min. 75 zł 

 3.2. Przedłużenie kredytu odnawialnego na następny okres 1) jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,5% 

min. 75 zł 

4.  Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 

jednorazowo od 
kwoty wcześniejszej 

spłaty 
0 zł 

6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 
jednorazowo od 

kwoty prolongowanej 

1% 

min. 100 zł 

7. Podwyższenie kwoty kredytu: 

 7.1. 
udzielonego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  

(od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) 

jednorazowo od 
kwoty podwyższenia 

2% 

min. 100 zł 

 7.2. dla pozostałych kredytów 
jednorazowo od 

kwoty podwyższenia 

5% 

min. 200 zł 

8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 200 zł 

9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
61,50 zł 

(50 zł+23% VAT) 

10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł 

11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł 

12. Wysyłanie upomnień 2) jednorazowo 0 zł/30 zł  

13. Wysyłanie wezwań do zapłaty jednorazowo 0 zł 

14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 3) jednorazowo wg rzeczywistych kosztów 

 
1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu  

2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 
zabezpieczenia kredytu. Koszt upomnienia wynosi 0 zł w przypadku gdy wysokość oprocentowania przeterminowanego wynosi dwukrotność odsetek 
ustawowych - (Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,50 p.p). 

3)  Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji.  

11 
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3.2. Kredyty hipoteczne 
 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 

 
Tryb pobierania 

 

 

STAWKA 

 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 

jednorazowo od 
wnioskowanej 

kwoty 

 

 

0 zł 

 

2. Udzielenie kredytu: 2) 

 2.1. Mieszkaniowego „ MÓJ DOM” 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 
2 % 

min. 500 zł  

 2.2. Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego  
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

2 % 

min. 500 zł 

3. 

 

Wydanie promesy udzielenia kredytu  
 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

0,5% 

min. 100 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo 
 

0 zł 

 

6. 
 

Prolongata terminu spłaty kredytu 

jednorazowo od 
kwoty 

prolongowanej 

2,0%  

min. 300 zł 

7. 

Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 

1. Zmiana zabezpieczenia kredytu 

2. Zmiana formy spłaty 

3. Zmiana innych warunków umowy 

Jednorazowo  200 zł 

8. 
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł 

(162,60 zł +23% VAT) 

9. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
61,50 zł 

(50 zł+23% VAT) 

10. 
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
61,50 zł 

(50 zł+23% VAT) 

11. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 
spłaty kredytu  

jednorazowo 30 zł 

12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł 

13. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł 

14. Wysyłanie upomnień 3) jednorazowo 
0 zł 

30 zł 

15. Wysyłanie wezwań do zapłaty Jednorazowo 0 zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4)  jednorazowo według kosztów rzeczywistych 

17. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 
Zgodnie z kosztami rzeczywistymi  

+ 50 zł 

18. Wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki jednorazowo 0 zł 

19. 
Wysyłanie wezwań do dostarczenia określonych w Umowie 
kredytowej dokumentów  

jednorazowo 100 zł 

 
1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub 

rezygnacji przez niego z kredytu. 

2) Prowizja nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Klienta z kredytu. 

3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 
zabezpieczenia kredytu. Koszt upomnienia wynosi 0 zł w przypadku gdy wysokość oprocentowania przeterminowanego wynosi dwukrotność odsetek 
ustawowych - (Odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,50 p.p). 

4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji. 
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TAB. 4. INNE USŁUGI 
 

 
4.1.  Usługi różne 

 
 
Lp. 

 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 

 
Tryb pobierania 

 

 

STAWKA 

 

1. Wydanie kserokopii umowy                                                                                                          za dokument                                              
 

50 zł 

 

2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument                                              

 

61,50 zł 
(50 zł+23% VAT) 

 

 

3. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej 
S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie 
BIK S.A.  

za dokument 

 

stawka za standardową pojedynczą korektę 
danych wg obowiązującego cennika BIK S.A. 

+ 30 zł 

 

4. 
Zastrzeżenie przez osobę będącą klientem Banku utraconych dokumentów 
tożsamości w systemie MIG DZ 

jednorazowo 25 zł 

5. 
Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane 
na zlecenie Klienta  jednorazowo 40 zł + koszty rzeczywiste 

6. 
Wysłanie przekazu w systemie Western Union 
 

jednorazowo 
0,2% od kwoty 

min.30 zł max.100zł 

 

 
7.  Zgłoszenia/odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości za czynność 30 zł 

8. 
Poszukiwanie rachunków – na nazwisko osoby zlecone przez 
składającego zapytanie 

od zapytania 25 zł 

9.  

Usługi realizowane przez system OGNIVO takie jak: poszukiwanie 
polecenia przelewu, realizacja prośby o zwrot płatności od nadawcy – 
błędny numer rachunku, zwrot płatności do nadawcy – błędnie 
przesłana kwota, podanie daty zaksięgowania środków – odbiorca nie 
dostał uznania, dodatkowe dane dotyczące tytułu płatności, 
anulowanie jednej z podwójnie przesłanych płatności, korekta nazwy 
nadawcy, zlecenie operacji do ZUS, US i inne usługi nie ujęte w 
taryfie 

za czynność 20 zł 

 
 

4.2.  Depozyty 
 
 
Lp. 

 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 

 
Tryb pobierania 

 

 

STAWKA 

 

1. 
Przechowywanie depozytów 1) 

 
 

miesięcznie                                              
 

30 zł 

 

2. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 10 zł 

 
1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym 

realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. 

 
4.3.  Czeki w obrocie dewizowym 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STAWKA 

1. Skup czeków podróżnych od łącznej wartości 
czeków 

1%, min. 40 zł 

2.   Warunkowy skup czeków1) od łącznej wartości 
czeków 

1,5%, min. 20 zł  

3.  Inkaso czeków2) od jednego czeku 40 zł  + koszty rzeczywiste banku 
zagranicznego 

4.  Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata  – opłata pobierana od 
podawcy czeku 

od jednego czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków  trzecich  

5.  Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:   

5.1.  czeki opiewające na euro - EUR:   

5.1.1.  płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest 
walutą obiegową 

od jednego czeku 4 EUR 

5.1.2.  płatne w pozostałych krajach od jednego czeku 10 EUR  

5.2.  czeki opiewające na funty brytyjskie - GBP - płatne w Wielkiej 
Brytanii 

od jednego czeku 4 GBP  

16 



14 | S t r o n a  

 

6. 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - „opłata porto” - za czeki 
przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego3) 

od transakcji 15 zł 

1) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”; 

2) Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto” oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu 

pokrycia za czeki przez Bank; 

3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 
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TAB. 5. CZYNNOŚCI KASOWE 
 

 

5.1.  Obsługa kasowa w PLN 
 

 
Lp. 

 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 

 
Tryb pobierania 

 

 

STAWKA 

 

1. 
Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunki w Banku  

prowadzone dla:  

 1.1. osób prywatnych 1) od transakcji 

0,5% 
min. 2,50 zł 

max. 200 zł 

 1.2. 
jednostek samorządu terytorialnego 

 
od transakcji 

0,5%  

min. 2,50 zł 

max. 200 zł 

 1.3. Na rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów instytucjonalnych  od transakcji 

0,5% 
min. 2,50 zł 

max. 300 zł 

 1.4. Na rachunki rolników indywidualnych od transakcji 

0,5% 
min. 2,50 zł 

max. 200 zł 

2. 
Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek  

w innym banku krajowym, w systemie ELIXIR: 

 2.1. Do ZUS, Urzędu Skarbowego od transakcji 

0,5% 

min.3,50 zł 

max. 200 zł 

 2.2. Pozostałe wpłaty na rachunki, inne niż wymienione powyżej od transakcji 

0,5% 

min.3,50 zł 

max. 200 zł 

3. 
Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek  
w innym banku krajowym, w systemie SORBNET: 

 3.1. Niezależnie od kwoty   od transakcji 35 zł 

4. 
Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek  

w innym banku krajowym, w systemie Express Elixir  

 4.1. Niezależnie od kwoty   od transakcji 5 zł 

5. Wymiana/zamiana/rozmiana niezależnie od kwoty 2), 3) 

5.1. Banknotów na nominał od 20 zł do 0,01 zł od transakcji 10 zł 

5.2. Bilonu na banknoty od transakcji 10 zł 

6.  Skup i sprzedaż walut od transakcji 0 zł 

 

1) Nie pobiera się opłat od wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w  banku. 

2) Opłata nie jest pobierana od wymiany banknotów uszkodzonych, zamiany banknotów niskiego nominału wypłaconych z naszego bankomatu lub wymiany 
banknotów na najwyższy nominał. 

3) Bank nie przyjmuje drobnego bilonu na wymianę. 

 

5.2.  Obsługa kasowa w EUR, USD, GBP 
 

L.p.  

Rodzaj usług (czynności) 

 

 

Tryb pobierania 

 

STAWKA 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki walutowe prowadzone w Banku przez 
osoby inne od posiadacza rachunku 

od transakcji 
0,14%, min. 2 zł max. 300 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki  walutowe w innych bankach krajowych i 
zagranicznych1) 

od transakcji 
0,14%, min. 5 zł max. 20 zł 

1) niezależnie od prowizji pobiera się koszty przekazu zagranicznego TAB 1 pkt. 5 Rachunek walutowy. 

 

 

 


