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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku dla 

klientów indywidualnych” Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu, zwanej dalej Taryfą dotyczy osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – rezydentów i nierezydentów. 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat za usługi bankowe 

1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych 

rachunków w dniu dokonania operacji bankowej. 

2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym pobierane są okresowo raz w miesiącu – 

obciążenie rachunku nastąpi 29 dnia każdego miesiąca, a jeśli jest to dzień wolny od pracy to w następnym 

dniu roboczym nie później niż ostatniego dnia danego miesiąca. 

3.  Za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i użytkowanie karty płatniczej za miesiąc, w 

którym otwarto rachunek lub wydano kartę pobiera się prowizję proporcjonalnie do ilości dni za posiadanie 

rachunku i użytkowanie karty. 

4. W przypadku zamykania rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego, miesięczna opłata za prowadzenie 

rachunku oraz miesięczna opłata za kartę płatniczą podlega proporcjonalnemu rozliczeniu za dany cykl 

rozliczeniowy. 

5. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania 

operacji bankowej. 

6. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania 

z przyczyn, za które bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu 

konsumenckiego). 

7. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” Zarząd ustala 

indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 

8. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią 

inaczej. 

9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich 

pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania 

prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 

11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i 

stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w np. art. 110 

Prawa bankowego. 

12. Określone w niniejszej Taryfie opłaty i prowizje dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek 

udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na postawie 

umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych) – obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować 

prowizje i opłaty określone w Taryfie. 

13. Zarząd może podjąć decyzję o zastosowaniu indywidualnych stawek prowizji w przypadku klientów 

strategicznych. 

14. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobierane są dodatkowo opłaty i prowizje 

podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe, przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione 

koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

15. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.                      

W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, 

opłata/ prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest 

kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 

16. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania 

wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 

17. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące 

banki zagraniczne.  
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 Rozdział I. 

RACHUNKI BANKOWE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 
I. RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-

ROZLICZENIOWY – ROR 

opłata lub % kwoty 

min. – max. 

ROR 

Standard 

ROR 

Senior 
ROR 

Student 
ROR 

Junior 
ROR 

Rodzina 

500+ 

 

ROR- PRP 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy  

 

1. Otwarcie rachunku. 

 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku  płatniczego – 

miesięcznie 
5,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,50 zł 0,00 zł 

3. Wpłata gotówki (dokonana w jednostkach 

Banku) 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki (dokonana w jednostce 

Banku) 
Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości 

przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 
1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. Polecenie przelewu  

(w formie papierowej) 
5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  

 
1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł  

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR (do 

innych banków krajowych) 
2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł 

0,00 zł/ 

2,40 zł ** 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET  
w kwocie wyższej lub równej 1 000 000 zł 

 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł   25,00 zł 

w kwocie niższej niż 1 000 000 zł 

 
40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

6. Polecenie przelewu  

(w systemie bankowości elektronicznej) 

6.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  

 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR do 

innych banków krajowych) 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.3 Przelewy ekspresowe na rachunek w innym 

banku krajowym realizowane za 

pośrednictwem KIR 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

7. Zlecenie stałe 

7.1 Realizacja zlecenia stałego. 
Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie 
środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej 

opłaty za przelew. 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

0,00 zł/ 

2,40 zł ** 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1 realizacja z rachunku dłużnika 

 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 

8.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia 

zapłaty 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

8.3 odmowa wykonania polecenia zapłaty z 

tytułu braku środków na rachunku dłużnika 

na rachunek 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

9. Wyciąg z konta bankowego: 
9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę 

upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek (  rachunek bez 

dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową 
(listem zwykłym) ( rachunek  bez dostępu do 
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usługi bankowości elektronicznej) na terenie 

kraju: 

➢ raz w miesiącu lub rzadziej 

 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

➢ częściej niż raz w miesiącu - za 

każdą przesyłkę, 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,50 zł 

9.3 dostępny w usłudze bankowości 

elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę 
upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek ( rachunek  z 

dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 

10. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz 

upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 

(kwota płatna przez dłużnika jednokrotnie) 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 

11. Likwidacja rachunku 

 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

 
12.1 za każdy miesiąc roku bieżącego: (za 

dokument) 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

12.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego: (za 

dokument) 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

13. Zmiana rodzaju rachunku: (jednorazowo) 

 
70,00 zł 70,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 70,00 zł  0,00 zł 

14. Zachowanie numeru rachunku przy 

zmianie rodzaju rachunku: (jednorazowo) 
50,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 50,00 zł 0,00 zł 

15. Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju 

rachunku: (jednorazowo) 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

16. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego 

opłat pobieranych z tytułu usług związanych z 

rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku 

bieżącego: (jednorazowo): 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 

17. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego 

opłat pobieranych z tytułu usług związanych z 

rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku 

poprzedniego: (jednorazowo) 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł   10,00 zł 

** 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 (w tym 5 powiadomień SMS do 

akceptacji transakcji), są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z 

Taryfą Opłat i Prowizji. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY – EKSTRA KONTO 

OSZCZĘDNOŚCIOWE (EKO) 
 

1. Otwarcie rachunku płatniczego 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku  płatniczego  0,00 zł 

3. Wpłata gotówki  0,00 zł 

4. Wypłata gotówki  

a) pierwsza wypłata 0,00 zł 
(pierwsza wypłata z uwzględnieniem 

pozycji z pkt 5a lub 6a) w trakcie 

jednego okresu rozliczeniowego 

(miesiąca kalendarzowego) 

b) kolejne wypłaty 0,20% min. 10,00 zł 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego  
  

a) pierwszy przelew 0,00 zł  
(pierwszy przelew z uwzględnieniem 

pozycji z pkt 4a) i 6a) w trakcie 

jednego okresu rozliczeniowego 

(miesiąca kalendarzowego) 

b) kolejny przelew 0,20% min. 10,00 zł 



6 

 

6. Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR do innych banków krajowych) 

a) pierwszy przelew 0,00 zł 
(pierwszy przelew z uwzględnieniem 

pozycji z pkt 4a) i 5a) w trakcie 

jednego okresu rozliczeniowego 

(miesiąca kalendarzowego) 

b) kolejny przelew 0,20% min. 10,00 zł 

 

7. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 
7.1 za każdy miesiąc roku bieżącego (za dokument): 10,00 zł 

7.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego(za dokument): 20,00 zł 

8. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

(jednorazowo):  

10,00 zł 

9. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

(jednorazowo): 

20,00 zł  

10. Wyciąg z konta bankowego: 
10.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę 

upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek (  rachunek bez 

dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) 

0,00 zł 

10.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową 
(listem zwykłym) ( rachunek  bez dostępu do 

usługi bankowości elektronicznej) na terenie 

kraju: 

 

➢ raz w miesiącu lub rzadziej 

 

0,00 zł 
 

➢ częściej niż raz w miesiącu - za 

każdą przesyłkę, 

5,00 zł 

 

10.3 dostępny w usłudze bankowości 

elektronicznej 
0,00 zł 

 

10.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę 
upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek ( rachunek  z 

dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

2,00 zł 

 

11 Likwidacja rachunku 

 
0,00 zł 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 

POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 
 

1. Otwarcie rachunku płatniczego 0,00 zł 

2. Wydanie książeczki 5,00 zł 

3. Prowadzenie rachunku płatniczego 0,00 zł 

4. Wpłata gotówki dokonana w jednostkach Banku 0,00 zł 

5. Wypłata gotówki dokonana w jednostkach Banku 0,00 zł 

6. Polecenie przelewu: 

6.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  0,00 zł 

6.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR do innych banków krajowych) 5,00 zł 

7. Obsługa książeczek oszczędnościowych:  

7.1 wystawienie nowej w miejsce utraconej 5,00 zł 

7.2 umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 

7.3 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 10,00 zł 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 IV. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY 

OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH 
 

1. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 zł 
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2. Prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł 

3. Wpłaty na rachunek lokaty 0,00 zł 

4. Polecenie przelewu środków z rachunku lokaty terminowej  

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  0,00 zł 

4.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR do innych banków krajowych)  5,00 zł 

5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 0,00 zł 
Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować,  
co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 

6. Obsługa terminowych książeczek oszczędnościowych: 

6.1 wystawienie nowej w miejsce utraconej 5,00 zł 

6.2 umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 

6.3 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 10,00 zł 

6.4 wydanie terminowej książeczki oszczędnościowej 5,00 zł 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE 

ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
 

1. Otwarcie rachunku płatniczego walutowego, płatnego na każde żądanie – dla 

każdej waluty 
0,00 zł 

2. Otwarcie rachunku płatniczego walutowego, płatnego na każde żądanie, z 

wniesieniem wpłaty  dla każdej waluty poniżej 50 EUR, USD,50 GBP 
30,00 zł 

3. Prowadzenie rachunku płatniczego walutowego, płatnego na każde żądanie 

– dla każdej waluty 
0,00 zł 

 Wpłata gotówki na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w 

złotych 

0,00 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych 

prowadzonego w Banku 
4,00 zł 

5. Polecenie przelewu  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek walutowy lub złotowy) 0,00 zł 

5.2 Polecenie przelewu (złotowy w systemie ELIXIR do innych banków 

krajowych)  
4,00 zł 

Uwaga: za przelewy złożone z numerem rachunku niezgodnym ze standardem NRB pobiera się 
dodatkowa opłatę w wysokości 1,00 zł. 

 

5.3 Polecenie przelewu walutowego (na rachunek prowadzony w innym banku 

krajowym) 
Zgodnie z Rozdziałem IV pkt. I 

6. Wyciąg z konta bankowego: 
6.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek (  rachunek bez dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) 

0,00 zł 

6..2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) ( rachunek  bez dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) na terenie kraju: 

a) raz w miesiącu 0,00 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę 10,00 zł 

6.3 dostępny w usłudze bankowości elektronicznej 0,00 zł 

6.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek ( rachunek  z dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

 

2,00 zł 

7. Likwidacja rachunku bankowego 0,00 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku 
8.1 Za każdy miesiąc roku bieżącego ( za dokument): 10,00 zł 
8.2 Za każdy miesiąc roku poprzedniego( za dokument): 20,00 zł 
9. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

(jednorazowo):  

10,00 zł 

10. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

(jednorazowo): 

             20,00 zł 

11. Opłata za utrzymanie salda dodatniego na rachunku w walucie 

wymienialnej (opłata pobierana jest od łącznego średniego salda na 

wszystkich rachunkach w jednej walucie Posiadacza rachunku, jeśli średnie 

saldo w miesiącu kalendarzowym wyniesie minimum 100.000,00 EUR/ 

100.000,00 GBP/ 100.000,00 USD) 

0,03 % średniego salda 

utrzymywanego w miesiącu, 

za który pobierana jest 

opłata 
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 VI. RACHUNEK TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ 

W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
 

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej 0,00 zł 

2. Wpłaty na rachunek lokaty 0,00 zł 

3. Polecenie przelewu  

3.1 Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek walutowy lub złotowy) 0,00 zł 

3.2 Polecenie przelewu (złotowy w systemie ELIXIR do innych banków 

krajowych) 
5,00 zł 

3.3 Polecenie przelewu walutowego (na rachunek prowadzony w innym banku 

krajowym) 
Zgodnie z Rozdziałem IV pkt. I 

4. Wypłata gotówki z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych 

prowadzonego w Banku 
0,00 zł 

Uwaga: opłaty pobiera się za: 

a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie – opłata pobierana w 

dniu dokonania wypłaty, 
b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta klienta 

następnego dnia po dniu wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki w przypadku lokat 

terminowych w dniu rzeczywistej likwidacji lokaty 

 

 

0,025% 
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 VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W 

ZŁOTYCH DLA PKZP I SKO 
 

1. Otwarcie rachunku płatniczego  0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego  10,00 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonywana w jednostkach Banku 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 0,00 zł 

5. Polecenie przelewu 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  1,00 zł 

5.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR do innych banków krajowych) 2,40 zł 

6. Polecenie zapłaty: 

6.1 realizacja z rachunku dłużnika 3,00 zł 

6.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3,00 zł 

6.3 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 

dłużnika na rachunek 

3,00 zł 

7. Wydanie blankietów czeków – za jeden blankiet 0,00 zł 

8. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20,00 zł 

9. Wyciąg z konta bankowego: 

9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek, ( bez dostępu do  usługi bankowości 

elektronicznej) 

0,00 zł 

9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:  

 a) raz w miesiącu lub rzadziej, 0,00 zł 

 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 10,00 zł 

9.3 dostępny w usłudze bankowości elektronicznej 0,00 zł 

9.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek ( rachunek  z dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

2,00 zł 

10. Dokonanie zmiany umowy  20,00 zł 

11. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 20,00 zł 

12. Likwidacja rachunku 0,00 zł 

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku 
13.1 Za każdy miesiąc roku bieżącego ( za dokument): 10,00 zł 
13.2 Za każdy miesiąc roku poprzedniego( za dokument): 20,00 zł 
14. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu 

usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

(jednorazowo):  

10,00 zł 

15. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu 

usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku 

poprzedniego (jednorazowo): 

20,00 zł 

16. Usługa bankowości elektronicznej  
16.1 Aktywacja usługi  15,00 zł 
16.2 Abonament za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej  10,00 zł 
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16.3 Opłata za hasła jednorazowe wysłane do akceptacji transakcji za pomocą 

powiadomienia SMS 
0,30 zł 

16.4 Opłata za hasła jednorazowe wysłane do silnego uwierzytelnienia za pomocą 

powiadomienia SMS 
0,00 zł 

16.5 Opłata za powiadomienia PUSH do akceptacji transakcji lub do silnego 

uwierzytelnienia 
0,00 zł 

16.6 Opłata za zmianę nr telefonu do powiadomień SMS 5,00 zł 
16.7 Zlecenie stałe  
 a) realizacja na rachunek w Banku 0,00 zł 
 b) realizacja na rachunek w innym banku krajowym 0,00 zł 
16.8 Przelewy ekspresowe na rachunek w innym banku krajowym realizowane za 

pośrednictwem KIR 
10,00 zł 

16.9 Aktywacja usługi dla pozostałych rachunków 10,00 zł 
16.10 Dostęp do kolejnych rachunków 0,00 zł 
16.11 Usunięcie blokady dostępu do rachunku lub wykonywania przelewów 7,00 zł 
16.12 Wydanie kolejnego pakietu startowego do usługi bankowości 

elektronicznej 

7,00 zł 

17.  SMS Banking 
17.1 Powiadomienie SMS - o operacjach na rachunku 0,30 zł 
17.2 Opłata za zmianę zakresu usługi SMS (jednorazowo) 5,00 zł 
17.3 Opłata za zmianę nr telefonu do powiadomień SMS 5,00 zł 
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 VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 

 

1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) – od 

każdego dokumentu 
5,00 zł 

2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadanym 

rachunku płatniczym  
30,00 zł  

3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowej 50,00 zł 

4. Za sporządzenie obrotów na jednym rachunku 30,00 zł 

5. Zmiana umowy rachunku bankowego 20,00 zł 

6. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 

7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 

posiadacza rachunku 
0,00 zł 

8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 

rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 

wypadek jego śmierci 

30,00 zł 

9. Udzielenie Posiadaczowi rachunku informacji zbiorczej o jego rachunkach w 

bankach 
20,00 zł 

10. Udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach zmarłego w bankach osobie 

uprawnionej np. spadkobiercy 
20,00 zł 

11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych na rzecz banków lub  

innych instytucji - za każdą zawartą umowę: 

a) z Bankiem 0,00 zł 

b) z innymi bankami i instytucjami 50,00 zł  

12. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków zgodnie z 

kartą wzorów podpisów 
20,00 zł 
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 IX. USŁUGA BANKOWOŚCI 

ELEKTRONICZNEJ 
ROR 

Standard 

ROR  

Senior 
ROR 

Student 
ROR 

Junior 
ROR 

Rodzina 

500+ 

ROR- PRP 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy  

 

1. Aktywacja usługi 

 
10,00 zł 10,00zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2. Abonament za korzystanie 

 
0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Dostęp do rachunku  0,00 zł 0,00zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Opłata za hasła jednorazowe wysłane do 

akceptacji transakcji za pomocą 

powiadomienia SMS 

0,30 zł 0,30 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,30 zł 0,30 zł 
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5. Opłata za hasła jednorazowe wysłane do 

silnego uwierzytelnienia za pomocą 

powiadomienia SMS 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

6. Opłata za powiadomienia PUSH do 

akceptacji transakcji lub do silnego 

uwierzytelnienia  

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

 

7. Opłata za zmianę nr telefonu do 

powiadomień SMS 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

8. Zlecenie stałe  

a) Realizacja na rachunek w Banku 

 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) Realizacja na rachunek w innym banku 

krajowym  
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. Przelewy ekspresowe na rachunek w innym 

banku krajowym realizowane za 

pośrednictwem KIR 

 

10,00 zł 

 

 

10,00zł 

 

10,00 zł 

 

10,00 zł 

 

10,00 zł 

 

8,00 zł 

 

10. Aktywacja usługi dla pozostałych rachunków 10,00 zł 

11. Dostęp do kolejnych rachunków  5,00 zł 

12. Usunięcie blokady dostępu do rachunku lub 

wykonywania przelewów 

7,00 zł 

13. Wydanie kolejnego pakietu startowego do 

usługi bankowości elektronicznej  
7,00 zł 
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X. SMS BANKING ROR 

Standard 

ROR  

Senior 
ROR 

Student 
ROR 

Junior 
ROR 

Rodzina 

500+ 

ROR- PRP 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy  

 

1. Powiadomienie SMS - o operacjach na 

rachunku 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

2. Opłata za zmianę zakresu usługi SMS 

(jednorazowo)  
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3. Opłata za zmianę nr telefonu do 

powiadomień SMS 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 
 

 Rozdział II A 

KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR 
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 I. KARTY PŁATNICZE  

do rachunków prowadzonych w PLN 
Master Card 

MasterCard PayWave 
VISA Classic, 

VISA payWave 
1. Wydanie nowej /Wznowienie karty płatniczej 

a) do ROR-Standard 0,00 zł 0,00 zł 

b) do ROR-Senior 0,00 zł 0,00 zł 

c) do ROR-Student 0,00 zł 0,00 zł 

d) do ROR-Junior 0,00 zł 0,00 zł 

e) do ROR Rodzina 500+ 0,00 zł 0,00 zł 

f) do ROR-PRP 0,00 zł 0,00 zł 

2. Wydanie duplikatu karty lub nowej karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej * 

a) do ROR-Standard 20,00 zł 20,00 zł 

b) do ROR-Senior 20,00 zł 20,00 zł 

c) do ROR-Student 20,00 zł 20,00 zł 

d) do ROR-Junior 20,00 zł 20,00 zł 

e) do ROR Rodzina 500+ 20,00 zł 20,00 zł 

f) do ROR-PRP 20,00 zł 20,00 zł 

* opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku   

3. Obsługa karty debetowej – od każdej karty wydanej do rachunku (opłata miesięczna) 

a) do ROR-Standard 4,00 zł* 4,00 zł* 

b) do ROR-Senior 4,00 zł* 4,00 zł* 

c) do ROR-Student 1,00 zł* 1,00 zł* 

d) do ROR-Junior 0,00 zł 0,00 zł 
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e) do ROR Rodzina 500+ 4,00 zł* 4,00 zł* 

f) do ROR-PRP 3,00 zł 3,00 zł 

4. Płatność kartą 

Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do płatności  

bezgotówkowych   

0,00 zł 0,00 zł 

5. Wypłata gotówki: 

we wskazanych bankomatach i terminalach 

POS Zrzeszenia Banku BPS SA i innych 

banków krajowych zgodnie z zawartymi 

umowami 
0,00 zł 0,00 zł 

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na 
stronie internetowej Banku. 

a) w pozostałych bankomatach w kraju 6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

b) transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych  

6,00 zł 6,00 zł 

c) poprzez usługę Visa cash back (wypłata 

gotówki w kasie placówki handlowo-

usługowej) w Polsce 

4,00 zł 4,00 zł 

d) w kasie innego banku w kraju i terminalach 

POS 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

e) w kasie innego banku za granicą od kwoty 

wypłaty 

6,00 zł 

 

6,00 zł 

 

6. Przewalutowanie transakcji kartą VISA  3% 

 

7. 

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków 

w obcych bankomatach 2,00 zł      

 

2,00 zł      

 Uwaga: usługa dostępna w bankomatach świadczących 
taką usługę 

8. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 

(na życzenie Klienta) 
15,00 zł 15,00 zł 

9. Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 0,00 zł 

10. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 0,00 zł 

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 

wniosek Użytkownika 
8,00 zł 8,00 zł 

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 

utracie karty 
1 000,00 zł 1 000,00 zł 
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 II. KARTY PŁATNICZE do rachunków prowadzonych w EUR 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Wydanie nowej karty debetowej 0,00 zł 

1.2. Opłata miesięczna za obsługę karty – od każdej wydanej karty do rachunku 
Uwaga: jeśli prowizja pobierana jest od klienta z rachunku EUR, do przeliczania stosowany 

jest kurs średni NBP obowiązujący w dniu pobrania należności. 
4 zł 

1.3 Wznowienie karty  0,00 zł 

1.4 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą  

2.1.    Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 

EURO do płatności bezgotówkowych  
0,00 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 

- we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 

terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 
0,00 zł 

- w innych bankomatach w kraju  3% od kwoty wypłaty 

min. 10 zł 

2.3 Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do 

płatności gotówkowych 

3% od kwoty wypłaty 

min. 10 zł 

- w punktach akceptujących kartę w kraju  3% od kwoty wypłaty 

min. 10 zł 

- w punktach akceptujących kartę za granicą  3% od kwoty wypłaty 

min. 10 zł 

- w placówka Poczty Polskiej  3% od kwoty wypłaty 

min. 10 zł 
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2.4 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty ( na zlecenie klienta ) 15,00 zł 

2.5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8,00 zł 

2.6  Telefoniczne odblokowanie kodu PIN bez opłat 

2.7  Sprawdzenie opłat w bankomacie bez opłat 
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III.NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA PayWave 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej 0,00 zł 

2.  Wznowienie naklejki zbliżeniowej 15,00 zł 

3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 15,00 zł 

4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 15,00 zł 

5.  Obsługa naklejki zbliżeniowej     3,00 zł * 

6. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu naklejki 

zbliżeniowej do transakcji bezgotówkowych  
0,00 zł 

7.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10,00 zł 

8.  Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0,00 zł 

9.  Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej 0,00 zł 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej 0,00 zł 

11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej 0,00 zł 
* Klient jest zwolniony z opłaty za obsługę karty, jeżeli w danym miesiącu dokona transakcji bezgotówkowych (w punktach handlowych lub 

przez Internet) przekraczających łącznie kwotę 500 zł. 

 
 

 Rozdział II B 

KARTY KREDYTOWE 
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 I. KARTY KREDYTOWE 
Visa 

Classic 

Credit 

Visa Gold 

Credit 

MasterCard 

Standard 

Credit 

1. Wydanie karty nowej 0,00 zł 

2. Wznowienie karty 25,00 zł 

3. Opłata za obsługę karty kredytowej pobierana po każdym roku 

użytkowania* 

60,00 

zł* 

150,00 

zł* 

60,00  

zł* 

* Opłata zostaje zniesiona, jeżeli w poprzednim roku suma wszystkich 

transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających kartę 

wyniosła co najmniej:  

9 000,00 

zł 

25 000,00 

zł 

9 000,00  

zł 

4. Wydanie / wznowienie dodatkowej karty kredytowej 25,00 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty pobierana po każdym roku użytkowania 35,00zł 70,00 zł 35,00 zł 

6. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 

7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 0,00 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10,00 zł 

9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł 

10. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej 

do płatności bezgotówkowych  
0,00 zł 

11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 

11.1 w kraju  

 

3,00 % od kwoty wypłaty 

min. 10,00 zł 

11.2. Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do 

płatności gotówkowych  
3,00 % od kwoty wypłaty 

min. 10,00 zł 

12. Polecenie przelewu z karty kredytowej  3,00 % od kwoty przelewu 

min. 5,00 zł 

13. Przewalutowanie transakcji kartą VISA 3% od kwoty transakcji 

dla wszystkich kart VISA w przypadku 

transakcji bezgotówkowych i wypłat 

gotówki pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku przy stosowaniu kursu 

własnego VISA powiększonego o 3% w 

przypadku transakcji dokonywanych w 
walutach innych niż waluta rachunku 

karty. 

14. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 2,00 zł 

15. Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 

16. Zastrzeżenie karty kredytowej przez jednostkę Banku w przypadku 50,00 zł 
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wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku 

17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 0,00 zł 

18. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za 

okres przez niego wskazany 

 

3,00 zł 

 

10,00 zł 

 

10,00 zł 

19. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 

bankomatach świadczących taką usługę 

 

0,00 zł 

20. Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł 

21. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 

22. Minimalna miesięczna spłata zadłużenia na karcie 3,00 % min. 40,00 zł 

23. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc 

roku bieżącego 

5,00 zł 
Duplikat zestawienia wystawiany jest 

do daty nie wcześniejszej niż 08 

sierpnia 2018 r 

24. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc 

roku poprzedniego 

10,00 zł 
Duplikat zestawienia wystawiany jest 

do daty nie wcześniejszej niż 08 

sierpnia 2018 r 
 
 

 Rozdział III 

KREDYTY ZŁOTOWE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 I. KREDYTY KONSUMENCKIE  

1. Prowizja za przyznanie: 
1.1 Kredytu gotówkowego 4,00 % 

min. 70,00 zł 

1.2 Kredytu gotówkowego posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego z regularnymi wpływami, przez okres co najmniej 3 m-cy  

 

3,00 % 

min. 70,00 zł 

1.3 Kredytu odnawialnego w rachunku płatniczym dla posiadaczy 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku (od kwoty 

przyznanego kredytu) 

 

1,00 % 

min. 70,00 zł  

 

 
Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za 
udzielenie kredytu,  w przypadku kredytu w ror przyznanego na okres powyżej 12 miesięcy 

prowizja pobierana jest z góry za każdy rozpoczęty rok w momencie udzielenia 

 

 

2. Prowizja za prolongatę kredytu – od kwoty prolongowanej 1,00 %  

min. 20,00 zł max. 500,00 zł 

3. Za zmianę innych postanowień umowy o kredyt na wniosek klienta – od 

każdego aneksu 
50,00 zł 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 II. KREDYTY MIESZKANIOWE  

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10 % 

min. 100,00 zł max. 200,00 zł 
2.  Prowizja za udzielenie kredytu 1,50% 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 
Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 

0,20 % 
min. 100,00 zł max. 300,00 zł 

4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 

lub odsetek) – od kwoty prolongowanej 

1,00 % 

min. 20,00 zł max. 1.000,00 zł 

5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt.4 

dokonywanych na wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu 
50,00 zł 

6.  Opłata za przeprowadzenie kontroli w związku z rozliczeniem transzy 

kredytu na budownictwo mieszkaniowe dla osób fizycznych  
150,00 zł 

7. Opłata za przeprowadzenie kontroli nieruchomości stanowiącej 

zabezpieczenie spłaty kredytu 
75,00 zł 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 III. KREDYTY HIPOTECZNE  

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10 % 

min. 100,00 zł  
2. Prowizja za udzielenie kredytu 2,00 % 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 0,20 % 
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Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. min. 100,00 zł max 300,00 zł 

4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 

lub odsetek) – od kwoty prolongowanej 

1,00 % 

min. 20,00 zł 

 max. 1.000,00 zł 

5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt.4 

dokonywanych na wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu 

50,00 zł 

 
6. Opłata za przeprowadzenie kontroli nieruchomości stanowiącej 

zabezpieczenie spłaty kredytu 

75,00 zł 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 
 

1. Wpłaty z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata kredytu 0,00 zł 

2. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczeń o wysokości zadłużenia 

oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik  

30,00 zł 

3. Za wydanie odpisu umowy kredytowej 20,00 zł 

4. Za złożenie w imieniu Klienta wniosku o wpis / wykreślenie hipoteki w Sądzie  lub 

pobranie odpisu  księgi wieczystej 
100,00 zł 

5. Sporządzenie wniosku o wpis / wykreślenie hipoteki i rejestru zastawu 20,00 zł 

6. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 20,00 zł 

7. Za wydanie opinii o sytuacji finansowej podmiotu – na wniosek klienta 50,00 zł + vat 

8. Za wysłane upomnienie / wezwanie do zapłaty (za jednokrotne wysłanie) 15,00 zł       

9. Przejęcie zadłużenia – zgoda Zarządu 50,00 zł 

10. Za zawarcie ugody odnośnie spłaty zobowiązania (po restrukturyzacji, 

rozwiązaniu, wypowiedzeniu, wygaśnięciu umowy) – od kwoty objętej 

ugodą  

1,00 %  

min. 50,00 zł max.2.000,00 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie od drugiego monitu z powodu niedostarczenia w 

terminach określonych w umowie dokumentów związanych z 

zabezpieczeniem kredytu 

25,00 zł 

12. Przelew środków z kredytu na rachunek prowadzony:  

a) w Banku 0,00 zł 

b) w innych bankach 5,00 zł 
 

 

 Rozdział IV 

INNE USŁUGI 
   

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 
I. PRZELEWY ZAGRANICZNE ROR 

Standard 

ROR  

Senior 
ROR 

Student 
ROR 

Junior 
ROR 

Rodzina 

500+ 

ROR- PRP 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy  

 

1. 
Polecenie przelewu SEPA 

1.1 w placówce Banku: 

1.1.1 do banków krajowych 30,00 zł 
1.1.2 do banków zagranicznych 2,40 zł 
1.2. w systemie bankowości elektronicznej: 

1.2.1. do banków krajowych 20,00 zł 

1.2.2. do banków zagranicznych 0,00 zł 

2. 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty1) 

2.1. w placówce Banku 0,25 % min. 40,00 zł max. 300,00 zł 

2.2. w systemie bankowości elektronicznej 0,25 % min. 30,00 zł max. 300,00 zł 

3. 
Realizacja polecenia przelewu w trybie 

niestandardowym (pilnym) dostępna w 

EUR,  USD i GBP 

 

150,00 zł 

4. 
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

4.1. z banków krajowych: 20,00 zł 

4.2. z banków zagranicznych w ramach EOG w 

walucie EUR:  
0,00 zł 
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4.3. z banków zagranicznych w ramach EOG w 

walucie innej niż EUR: 

0,10 % min. 30,00 zł max. 100,00 zł 

4.4. z banków zagranicznych spoza EOG: 0,10 % min. 20,00 zł max. 100,00 zł 

5. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 0,15 % min.20,00 zł, max. 100,00 zł 

6. Zlecenie poszukiwania przelewu/ 

postępowanie wyjaśniające wykonane na 

zlecenie Klienta1) w tym reklamacje 

przekazów w obrocie dewizowym 

 

100,00 zł + koszty banków trzecich 

7. Zryczałtowane koszty banków 

pośredniczących pobierane „z góry” od 

poleceń wypłaty 

 

100,00 zł 

8. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 

przelewu, wykonane na zlecenie Klienta w 

tym reklamacje przekazów w obrocie 

dewizowym 

 

100,00 zł + koszty banków trzecich 

9. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia 

potwierdzającego wykonanie 

przekazu 

 

10,00 zł 

10. Opłata za obsługę zagranicznego 

świadczenia emerytalnego i rentowego 
20,00 zł 

1) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji 

kosztowej „OUR”. 
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 II. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE  

1. Skup i sprzedaż walut obcych 0,00 zł 
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 III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH  

1. Wpłaty gotówkowe przekazane na rachunki osób prywatnych prowadzone 

w Banku 
0,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe osób trzecich przekazane na rachunki klientów 

instytucjonalnych prowadzone w Banku  

 

2,00 zł 

3. Wpłaty gotówkowe osób trzecich przekazane na rachunki klientów 

instytucjonalnych prowadzone w Banku na formularzu sporządzonym przez 

pracownika Banku 

 

3,00 zł 

4. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych  0,60 % 

min. 3,50 zł 

5. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych na 

formularzu sporządzonym przez pracownika Banku 

0,60%                         

min. 4,50 zł 

6. Wpłaty gotówkowe na rachunek ZUS, US 0,60 % 

min. 4,00 zł  

7. Wpłaty gotówkowe na rachunek ZUS, US  na formularzu sporządzonym 

przez pracownika Banku 

0,60 % 

min. 4,50 zł 

8. Zamiana nominałów krajowych znaków pieniężnych przez osoby nie 

posiadające rachunku w Banku 

2,00% 1 

min. 10,00 zł 

9. Zamiana nominałów krajowych znaków pieniężnych przez osoby 

posiadające rachunek w Banku 

1,00% 1 

min. 10,00 zł 
1 W przypadku banknotów więcej niż 10 sztuk oraz bilonu więcej niż  50 sztuk. 
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 IV.  CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DOKUMENTAMI 

ZASTRZEŻONYMI 
Jednorazowo w dniu 

zgłoszenia 

1. Zgłoszenie o utracie dokumentu tożsamości i dokonanie wpisu do bazy dokumentów zastrzeżonych: 

 

1.1 Przyjęcie zgłoszenia 35,00 zł plus podatek VAT 

wynikający z odrębnych 

przepisów 

1.2 Odwołanie zgłoszenia 35,00 zł plus podatek VAT 

wynikający z odrębnych 

przepisów 
 


