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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  

 

1. Bank Spółdzielczy w Świerklańcu pobiera opłaty i prowizje za realizowane usługi, zgodnie z zasadami  

i w wysokościach określonych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego  

w Świerklańcu, zwanej dalej Taryfą. 

2. Użyte w Taryfie określenie Bank, należy rozumieć, jako Bank Spółdzielczy w Świerklańcu. 

3. Opłaty i prowizje są pobierane niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np. opłat 

skarbowych. 

4. Oprócz czynności bankowych wyszczególnionych w Taryfie, za które Bank nie pobiera opłat i prowizji, 

dodatkowo, nie pobiera się opłat i prowizji z tytułu wpłat gotówkowych dokonywanych w celu spłaty 

zobowiązań wobec Banku np. spłaty kredytów. 

5. Opłaty i prowizje są naliczane i pobierane: 

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. 

6. 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. 

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

pobieranych opłat i prowizji ustalana jest w podanych granicach i określana w umowie. 

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

inaczej. 

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

Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie 

dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

10. 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. 

11. 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. 

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

13. 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. 

14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku 

do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

15. Wszystkie odnośniki/przypisy prezentowane dla danej stawki w niniejszej Taryfie stanowią jej integralną 

część. 

16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia 

mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 
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CZĘŚĆ I. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Rozdział I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE w złotych polskich (aktualna oferta) 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY 

MOBILNY  
RACHUNEK PŁATNICZY 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego1,2 miesięcznie 0 zł 0/ 53 zł 

2. Wpłata gotówki  
w placówce Banku 

za wpłatę 0 zł 0 zł4 

3. Wypłata gotówki  
w placówce Banku5 za  wypłatę 0 zł 0 zł 

4. Usługa bankowości elektronicznej eBankNet    

4.1. aktywacja dostępu do bankowości elektronicznej jednorazowo 0 zł 0 zł 

4.2. dostęp do bankowości elektronicznej miesięcznie  0 zł 0 zł 

4.3. wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą sms za sms 0 zł 0 zł 

4.4. wydanie koperty  
z hasłem aktywacyjnym 

za kopertę 0 zł 0 zł 

4.5. uwierzytelnianie, autoryzacja:    

4.5.1. za pomocą hasła jednorazowego przekazywanego w formie sms za sms 0 zł 0,25 zł 

4.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej za transakcję 0 zł 0 zł 

4.6. Doładowania telefonów na kartę od transakcji 0 zł 0 zł 

5. Powiadamianie SMS  
usługa SMS Banking 

   

5.1. Udostępnienie usługi jednorazowo nie dotyczy 0 zł 

5.2. Pakiet abonamentowy6    

5.2.1. opłata za użytkowanie Pakietu miesięcznie nie dotyczy 2,50 zł 

5.2.2. opłata za komunikaty sms dostępne w ramach Pakietu za sms nie dotyczy 0 zł 

5.2.3. opłata za komunikaty sms po wykorzystaniu limitu komunikatów 
sms dostępnego w ramach Pakietu 

za sms nie dotyczy 0,30 zł 

5.3. Pakiet bezabonamentowy7    

5.3.1. opłata za użytkowanie Pakietu miesięcznie nie dotyczy 0 zł 

5.3.2. opłata za komunikaty sms otrzymane w ramach Pakietu za sms nie dotyczy 0,30 zł 

6. Udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na 
rachunku8 

miesięcznie 0 zł 5 zł 

7. Przelewy krajowe w złotych polskich    

7.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku):    

7.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 0 zł 1,50 zł 

7.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej (w tym 
zlecenie stałe) 

za przelew 0 zł 0 zł 

7.2. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
ELIXIR: 

   

7.2.1. złożone w placówce Banku za przelew 0 zł 3,00 zł 

7.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej (w tym 
zlecenie stałe) 

za przelew 0 zł 0 zł 

                                                           
1 Nie pobiera się opłaty w pierwszym miesiącu, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po 15-tym dniu tego miesiąca. 
2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych  
z rachunkiem płatniczym. 
3 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 500 zł oraz  
w przypadku, gdy rachunek prowadzony jest dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej. Wpływ na rachunek rozumiany jest jako 
wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
4 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
5 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 10 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % minimum 100 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 10 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty 
awizowanej minimum 100 zł. 
6 W przypadku Pakietu abonamentowego Posiadacz rachunku w ramach stałej, miesięcznej opłaty otrzyma maksymalnie 10 komunikatów 
sms zawierających informacje o rachunku. Pula 10 darmowych komunikatów sms dostępna jest w danym miesiącu kalendarzowym,  
a niewykorzystane komunikaty sms nie przechodzą na kolejny miesiąc. Po wykorzystaniu puli 10 komunikatów sms w danym miesiącu 
kalendarzowym, możliwe jest, za dodatkową opłatą otrzymywanie kolejnych komunikatów sms. 
7 W przypadku Pakietu bezabonamentowego pobierana jest opłata za każdy komunikat sms. 
8 Opłata pobierana miesięcznie jednorazowo bez względu na ilość posiadanych rachunków. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY 

MOBILNY  
RACHUNEK PŁATNICZY 

7.3. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET9: 

   

7.3.1. złożone w placówce Banku za przelew 0 zł 30 zł 

7.3.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 30 zł 

7.4. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 
banku w systemie Express ELIXIR10: 

   

7.4.1. złożone w placówce Banku za przelew 0 zł 15 zł 

7.4.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 5 zł 

8. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 
(przekazy) 

   

8.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku):    

8.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 0 zł 1,50 zł  

8.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 

8.2. Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym:    

8.2.1. polecenie przelewu pomiędzy rachunkami walutowymi 
prowadzonymi w Grupie BPS: 

   

8.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 0 zł 10 zł 

8.2.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 0 zł 5 zł 

8.2.2. polecenie przelewu SEPA    

8.2.2.1. do banków krajowych:    

8.2.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 0 zł 12 zł 

8.2.2.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 0 zł 6 zł 

8.2.2.2. do banków zagranicznych:    

8.2.2.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 0 zł 3 zł 

8.2.2.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 0 zł 0 zł 

8.2.3. polecenie przelewu TARGET     

8.2.3.1. do banków krajowych:    

8.2.3.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 0 zł 30 zł 

8.2.3.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 0 zł 30 zł  

8.2.3.2. do banków zagranicznych:    

8.2.3.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 0 zł 30 zł 

8.2.3.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 0 zł  30 zł 

8.2.4. polecenie wypłaty, w tym polecenie przelewu w walucie obcej11    

8.2.4.1. złożone w placówce Banku 

od transakcji 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł 
zagraniczny; 
0 zł krajowy 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł  

8.2.4.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej 

od transakcji 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł 
zagraniczny; 
0 zł krajowy 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł 

8.3. Opłata dodatkowa za realizację (sprzedaż) przelewów w trybie 
niestandardowym w PLN, EUR, USD i GBP tj. w trybie „pilnym” 

od transakcji 100 zł 100 zł 

8.4. Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z banków krajowych  
i zagranicznych: 

   

8.4.1. przelewy SEPA  
z banków krajowych 

od transakcji 12 zł 12 zł 

8.4.2. przelewy SEPA  
z banków zagranicznych 

od transakcji 0 zł 0 zł 

8.4.3. polecenia wypłaty, w tym polecenia przelewu w walucie obcej  
z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 

od transakcji 
0,10 % min. 20 zł 

max. 100 zł 
0,10 % min. 20 zł 

max. 100 zł 

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

od transakcji 80 zł 80 zł 

8.6. Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane 
na zlecenie Klienta 

za zlecenie 
75 zł + koszty 

banków trzecich 
75 zł + koszty 

banków trzecich 

8.7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu12  
od transakcji 

0,15 % min. 20 zł 
max. 100zł 

0,15 % min. 20 zł 
max. 100zł 

                                                           
9 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
10 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 
11 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Taryfie, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
12 Opłata pobierana ze zwracanej kwoty. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY 

MOBILNY  
RACHUNEK PŁATNICZY 

8.8. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta13 

za zlecenie 
75 zł + koszty 

banków trzecich 
75 zł + koszty 

banków trzecich 

8.9. Opłata za przewalutowanie14  od transakcji 0 zł 0 zł 

8.10. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego  
i rentownego15  

od 
otrzymanego 

przelewu 
10 zł 10 zł  

9. Karty płatnicze-debetowe:  
VISA CLASSIC DEBETOWA/VISA PAYWAVE 

   

9.1. Wydanie karty płatniczej (debetowej)  jednorazowo 0 zł 0 zł 

9.2. Wznowienie karty płatniczej (debetowej) jednorazowo 0 zł 0 zł 

9.3. Wydanie duplikatu karty16  jednorazowo 0 zł 5 zł 

9.4. Wydanie nowej karty  
w miejsce karty zastrzeżonej17 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

9.5. Obsługa karty debetowej 
miesięcznie 0 zł 

0/ 718 zł    

0/ 319 zł 

9.6. Transakcje bezgotówkowe, w tym transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 

9.7. Wypłaty gotówki    

9.7.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami20 

od transakcji 0 zł 0 zł 

9.7.2. w innych bankomatach w kraju od transakcji 0 zł 5 zł 

9.7.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym  
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych w EUR, na terenie państw 
członkowskich  

od transakcji 5 zł 5 zł 

9.7.4 w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych w walutach innych niż EUR na terenie 
państw członkowskich oraz w innych walutach niż EUR 

od transakcji 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 

9.7.5. w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 0 zł 5 zł 

9.7.6. w punktach akceptujących kartę za granicą, w tym  transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w EUR, na terenie państw członkowskich 

od transakcji 5 zł 5 zł 

9.7.7. w punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w walutach innych niż EUR na terenie państw 
członkowskich oraz w innych walutach niż EUR 

od transakcji 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 

9.8. Wpłata gotówki we wpłatomatach banków  Grupy BPS i sieci 
Planet Cash w kraju 

od transakcji 0 zł 0 zł 

9.9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 

9.10. Powtórne generowanie  
i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 

od transakcji 0 zł 0 zł 

9.11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

od transakcji 0 zł 0 zł 

9.12. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 zł 0 zł 
9.13. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty od transakcji 0 zł 0 zł 
9.14. Zmiana limitów na karcie od transakcji 0 zł 0 zł 
9.15. Sprawdzenie salda w bankomacie21 od transakcji 0 zł 0 zł 
9.16. Cash back od transakcji 0 zł 0 zł  
10. Usługa BLIK (dotyczy usługi udostępnianej do dnia 26.11.2021 r. włącznie) 

10.1. Aktywacja Usługi BLIK jednorazowo 0 zł 0 zł 

                                                           
13 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
14 Pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku. 
15 Opłata nie jest pobierana, gdy Bank nie pobiera podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymanego świadczenia zagranicznego. 
16 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
17 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
18 Opłata pobierana w przypadku braku transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł dokonanych kartą debetową i rozliczonych  
w danym miesiącu kalendarzowym. 
19 Dotyczy rachunku prowadzonego dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej – opłata pobierana w przypadku braku przynajmniej 
jednej transakcji bezgotówkowej kartą debetową dokonanej i rozliczonej w danym miesiącu kalendarzowym. 
20 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
21 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK PŁATNICZY 

MOBILNY  
RACHUNEK PŁATNICZY 

10.2. Obsługa Usługi BLIK miesięcznie 0 zł 0/ 322 zł  

10.3. Zmiana limitu transakcyjnego dla Usługi BLIK od transakcji 0 zł 0 zł 

10.4. Transakcje bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem Usługi 
BLIK 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.5. Wypłaty gotówki 

10.5.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami23 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.5.2. w innych bankomatach w kraju od transakcji 0 zł 5 zł 

10.5.3. w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 0 zł 5 zł 

10a. Usługa BLIK (dotyczy usługi udostępnianej od dnia 03.01.2022 r.) 

10a.1. Aktywacja Usługi BLIK jednorazowo 0 zł 0 zł 

10a.2. Obsługa Usługi BLIK miesięcznie 0 zł 0 zł  

10a.3. Zmiana limitu transakcyjnego dla Usługi BLIK od transakcji 0 zł 0 zł 

10a.4. Transakcje bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem Usługi 
BLIK 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10a.5. Wypłaty gotówki od transakcji 0 zł 5 zł 

11. Polecenie zapłaty    

11.1. rejestracja polecenia zapłaty za polecenie 0 zł 0 zł 
11.2. realizacja polecenia zapłaty za polecenie 0 zł 1 zł 
11.3. odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty  za polecenie 0 zł 3 zł 
12. Zlecenie stałe    

12.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł  
12.2 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 0 zł 3 zł 

12.3. odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego:    

12.3.1. w placówce Banku za zlecenie 0 zł 3 zł 

12.3.2. w systemie bankowości elektronicznej za zlecenie 0 zł 0 zł 

13. Wyciąg z rachunku bankowego    

13.1. wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy za wyciąg 0 zł 0 zł 

13.2. duplikat/kopia wyciągu miesięcznego odbierany  
w placówce Banku, wysyłany pocztą24 

za wyciąg 10 zł 10 zł 

13.3. sporządzenie duplikatu/kopii dowodu księgowego w tym 
potwierdzenia realizacji transakcji 

za dokument 5 zł 5 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (historii 
rachunku) 

   

14.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł 5 zł 

14.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 10 zł 10 zł 

15. Sporządzenie kopii dokumentu, w tym umowy na wniosek 
Posiadacza rachunku 

jednorazowo 
za dokument 

20 zł 20 zł 

16. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Posiadacza rachunku, w tym wydanie zaświadczenia  
o posiadanym rachunku płatniczym 

jednorazowo 
za dokument 

20 zł 20 zł 

17. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku  
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku 
na wypadek jego śmierci 

za dokument 20 zł 20 zł 

18. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą 
umowę: 

   

18.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 

18.2. z innymi bankami jednorazowo 50 zł 50 zł 

19. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku 
bankowym 

jednorazowo 5 zł 5 zł 

20. Czeki    

201.1. wydanie za czek 1 zł 1 zł 

20.2 potwierdzenie za czek 5 zł 5 zł 

21. Zmiana rodzaju rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

22. Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

23. Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju rachunku jednorazowo 15 zł 15 zł 

24.  Wydanie lub wysłanie duplikatu/kopii zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc 

jednorazowo 5 zł 5 zł 

                                                           
22 Opłata pobierana w przypadku braku przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za pośrednictwem Usługi BLIK dokonanej i rozliczonej 
w danym miesiącu kalendarzowym. 
23 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
24 Wydawany na życzenie Klienta. 
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Rozdział I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE w złotych polskich (wycofane z oferty) 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

ROR/ROR 
PREMIUM 

ROR VIP ROR IDEA 
ROR JUNIOR/ 
ROR STUDENT 

ROR SENIOR 

1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego25,26 miesięcznie 5 zł 0/1027 zł 0/728 zł 0 zł 0/529 zł 

2. Wpłata gotówki  
w placówce Banku 

za wpłatę 0 zł30 0 zł31 0 zł32 0 zł33 0 zł34 

3. Wypłata gotówki  
w placówce Banku35 za  wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Usługa bankowości 
elektronicznej eBankNet 

      

4.1. aktywacja dostępu do 
bankowości elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2. dostęp do bankowości 
elektronicznej 

miesięcznie  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.3. wysłanie hasła 
aktywacyjnego za pomocą 
sms 

za sms 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.4. wydanie koperty  
z hasłem aktywacyjnym 

za kopertę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.5. uwierzytelnianie, 
autoryzacja: 

      

4.5.1. za pomocą hasła 
jednorazowego 
przekazywanego w formie 
sms 

za sms 0 zł  
 

0 zł 
 

0,25 zł 0,25 zł 
 

0 zł 
 

4.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej za transakcję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.6. Doładowania telefonów na 
kartę 

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

5. Powiadamianie SMS  
usługa SMS Banking 

      

5.1. Udostępnienie usługi 
jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

0 zł 
 

                                                           
25 Nie pobiera się opłaty w pierwszym miesiącu, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po 15-tym dniu tego miesiąca. 
26 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych  
z rachunkiem płatniczym. 
27 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 5 000 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
28 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 500 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
29 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 1 000 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
30 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
31 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
32 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
33 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
34 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
35 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 10 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % minimum 100 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 10 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty 
awizowanej minimum 100 zł. 



BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU 

Strona 8 z 42 

 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

ROR/ROR 
PREMIUM 

ROR VIP ROR IDEA 
ROR JUNIOR/ 
ROR STUDENT 

ROR SENIOR 

5.2. Pakiet abonamentowy36       

5.2.1. opłata za użytkowanie 
Pakietu 

miesięcznie 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 

5.2.2. opłata za komunikaty sms 
dostępne w ramach Pakietu 

za sms 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2.3. opłata za komunikaty sms 
po wykorzystaniu limitu 
komunikatów sms 
dostępnego w ramach 
Pakietu 

za sms 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

5.3. Pakiet bezabonamentowy37       

5.3.1. opłata za użytkowanie 
Pakietu 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.3.2. opłata za komunikaty sms 
otrzymane w ramach 
Pakietu 

za sms 0,30 zł 0,30 zł  0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

6. Udzielenie telefonicznej 
informacji o wysokości 
salda na rachunku38 

miesięcznie 3 zł 
 

0 zł 
 

5 zł 
 

0 zł 
 

3 zł 

7. Przelewy krajowe w złotych 
polskich 

      

7.1. Polecenie przelewu 
wewnętrznego (na rachunek 
w Banku): 

      

7.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 1,50 zł 0 zł 1,50 zł 0 zł 1,50 zł 

7.1.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 
(w tym zlecenie stałe) 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2. Polecenie przelewu na 
rachunek w innym banku  
w systemie ELIXIR: 

      

7.2.1. złożone w placówce Banku za przelew 3,00 zł 0 zł 3,00 zł 0 zł 3,00 zł 

7.2.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 
(w tym zlecenie stałe) 

za przelew 1,25 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1,25 zł 

7.3. Polecenie przelewu na 
rachunek w innym banku  
w systemie SORBNET39: 

      

7.3.1. złożone w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 
 

30 zł 
 

30 zł 
 

30 zł 
 

30 zł 
 

7.3.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.4. Polecenie przelewu 
natychmiastowego na 
rachunek w innym banku  
w systemie Express ELIXIR40: 

      

7.4.1. złożone w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

7.4.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

8. Przelewy zagraniczne lub 
przelewy krajowe w 
walucie obcej (przekazy) 

      

8.1. Polecenie przelewu 
wewnętrznego (na rachunek 
w Banku): 

      

8.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 1,50 zł 0 zł 1,50 zł 0 zł 1,50 zł 

                                                           
36 W przypadku Pakietu abonamentowego Posiadacz rachunku w ramach stałej, miesięcznej opłaty otrzyma maksymalnie 10 komunikatów 
sms zawierających informacje o rachunku. Pula 10 darmowych komunikatów sms dostępna jest w danym miesiącu kalendarzowym,  
a niewykorzystane komunikaty sms nie przechodzą na kolejny miesiąc. Po wykorzystaniu puli 10 komunikatów sms w danym miesiącu 
kalendarzowym, możliwe jest, za dodatkową opłatą otrzymywanie kolejnych komunikatów sms. 
37 W przypadku Pakietu bezabonamentowego pobierana jest opłata za każdy komunikat sms. 
38 Opłata pobierana miesięcznie jednorazowo bez względu na ilość posiadanych rachunków. 
39 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
40 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

ROR/ROR 
PREMIUM 

ROR VIP ROR IDEA 
ROR JUNIOR/ 
ROR STUDENT 

ROR SENIOR 

8.1.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2. Realizacja (sprzedaż) 
przelewów w trybie 
standardowym: 

      

8.2.1. polecenie przelewu 
pomiędzy rachunkami 
walutowymi prowadzonymi 
w Grupie BPS: 

      

8.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8.2.1.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

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

8.2.2. polecenie przelewu SEPA       

8.2.2.1. do banków krajowych:       

8.2.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

8.2.2.1.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

8.2.2.2. do banków zagranicznych:       

8.2.2.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 3 zł 0 zł 3 zł 0 zł  3 zł 

8.2.2.2.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

od transakcji 1,25 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1,25 zł 

8.2.3. polecenie przelewu TARGET       

8.2.3.1. do banków krajowych:       

8.2.3.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.2.3.1.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.2.3.2. do banków zagranicznych:       

8.2.3.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.2.3.2.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.2.4. polecenie wypłaty, w tym 
polecenie przelewu w 
walucie obcej41 

      

8.2.4.1. złożone w placówce Banku 
od transakcji 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

8.2.4.2. złożone poprzez system 
bankowości elektronicznej od transakcji 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

8.3. Opłata dodatkowa za 
realizację (sprzedaż) 
przelewów w trybie 
niestandardowym w PLN, 
EUR, USD i GBP tj. w trybie 
„pilnym” 

od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

8.4. Realizacja (skup) przelewów 
otrzymanych z banków 
krajowych  i zagranicznych: 

      

8.4.1. przelewy SEPA  
z banków krajowych 

od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

8.4.2. przelewy SEPA  
z banków zagranicznych 

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

8.4.3. polecenia wypłaty, w tym 
polecenia przelewu w 
walucie obcej z dyspozycją 
dotyczącą kosztów „BEN” 
lub „SHA” 

od transakcji 
0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

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

od transakcji 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

8.6. Zmiany/ korekty/ odwołania 
zrealizowanego przelewu, za zlecenie 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

                                                           
41 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Taryfie, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

ROR/ROR 
PREMIUM 

ROR VIP ROR IDEA 
ROR JUNIOR/ 
ROR STUDENT 

ROR SENIOR 

wykonane na zlecenie 
Klienta 

8.7. Zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu42  od transakcji 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

8.8. Zlecenie poszukiwania 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta43 

za zlecenie 
75 zł + koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

8.9. Opłata za przewalutowanie44  od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.10. Opłata za obsługę 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego  
i rentownego45  

od 
otrzymanego 

przelewu 
10 zł 10 zł  10 zł 10 zł 10 zł 

9. Karty płatnicze-debetowe:  
VISA CLASSIC 
DEBETOWA/VISA PAYWAVE 

      

9.1. Wydanie karty płatniczej 
(debetowej)  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2. Wznowienie karty płatniczej 
(debetowej) 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3. Wydanie duplikatu karty46  jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.4. Wydanie nowej karty  
w miejsce karty 
zastrzeżonej47 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.5. Obsługa karty debetowej miesięcznie 5 zł 0 zł 0/7 48 zł   0 zł  0/7 49 zł  

9.6. Transakcje bezgotówkowe,  
w tym transgraniczna 
transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 

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

9.7. Wypłaty gotówki       

9.7.1. we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS  
i innych bankach krajowych 
oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi 
umowami50 

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

9.7.2. w innych bankomatach  
w kraju 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.7.3. w bankomatach 
akceptujących kartę za 
granicą, w tym  
transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w EUR 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.7.4 w bankomatach 
akceptujących kartę za 
granicą, w walutach innych 
niż EUR 

od transakcji 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 

9.7.5. w punktach akceptujących 
kartę w kraju 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

                                                           
42 Opłata pobierana ze zwracanej kwoty. 
43 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
44 Pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku. 
45 Opłata nie jest pobierana, gdy Bank nie pobiera podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymanego świadczenia zagranicznego. 
46 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
47 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
48 Opłata pobierana w przypadku braku transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł dokonanych kartą debetową i rozliczonych  
w danym miesiącu kalendarzowym. 
49 Opłata pobierana w przypadku braku transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 300 zł dokonanych kartą debetową i rozliczonych  
w danym miesiącu kalendarzowym. 
50 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
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ROR JUNIOR/ 
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ROR SENIOR 

9.7.6. w punktach akceptujących 
kartę za granicą, w tym 
transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w EUR 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.7.7. w punktach akceptujących 
kartę za granicą, w walutach 
innych niż EUR 

od transakcji 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 

9.8. Wpłata gotówki we 
wpłatomatach banków  
Grupy BPS i sieci Planet Cash 
w kraju 

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

9.9. Awaryjna wypłata gotówki 
za granicą po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

9.10. Powtórne generowanie  
i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika karty 

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

9.11. Telefoniczne odblokowanie 
numeru PIN na wniosek 
Użytkownika karty 

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

9.12. Zmiana danych Użytkownika 
karty 

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

9.13. Czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

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

9.14. Zmiana limitów na karcie od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
9.15. Sprawdzenie salda  

w bankomacie51 
od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.16. Cash back od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
10. Usługa BLIK (dotyczy usługi udostępnianej do dnia 26.11.2021 r. włącznie) 

10.1. Aktywacja Usłgi BLIK jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2. Obsługa Usługi BLIK miesięcznie 1 zł 0 zł 0/ 352 zł 0/ 353 zł 0/ 354 zł 

10.3. Zmiana limitu 
transakcyjnego dla Usługi 
BLIK 

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

10.4. Transakcje bezgotówkowe 
dokonywane za 
pośrednictwem Usługi BLIK 

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

10.5. Wypłaty gotówki 

10.5.1. we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS 
i innych bankach krajowych 
oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi 
umowami55 

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

10.5.2. w innych bankomatach  
w kraju 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10.5.3. w punktach akceptujących 
kartę w kraju 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10a. Usługa BLIK (dotyczy usługi udostępnianej od dnia 03.01.2022 r.) 

10a.1. Aktywacja Usługi BLIK jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10a.2. Obsługa Usługi BLIK miesięcznie 0 zł 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

10a.3. Zmiana limitu 
transakcyjnego dla Usługi 
BLIK 

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

                                                           
51 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
52 Opłata pobierana w przypadku braku przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za pośrednictwem Usługi BLIK dokonanej i rozliczonej 
w danym miesiącu kalendarzowym. 
53 Opłata pobierana w przypadku braku przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za pośrednictwem Usługi BLIK dokonanej i rozliczonej 
w danym miesiącu kalendarzowym. 
54 Opłata pobierana w przypadku braku przynajmniej jednej transakcji bezgotówkowej za pośrednictwem Usługi BLIK dokonanej i rozliczonej 
w danym miesiącu kalendarzowym. 
55 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
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ROR VIP ROR IDEA 
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ROR SENIOR 

10a.4. Transakcje bezgotówkowe 
dokonywane za 
pośrednictwem Usługi BLIK 

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

10a.5. Wypłaty gotówki od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11. Polecenie zapłaty       

11.1. rejestracja polecenia zapłaty za polecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
11.2. realizacja polecenia zapłaty za polecenie 1 zł 0 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
11.3. odwołanie/modyfikacja 

polecenia zapłaty  
za polecenie 3 zł 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12. Zlecenie stałe       

12.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 
12.2 realizacja zlecenia stałego  

w placówce Banku 
za zlecenie 1 zł  0 zł 2 zł 1 zł  2 zł 

12.3. odwołanie/modyfikacja 
zlecenia stałego: 

      

12.3.1. w placówce Banku za zlecenie 3 zł 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.3.2. w systemie bankowości 
elektronicznej 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Wyciąg z rachunku 
bankowego 

      

13.1. wyciąg miesięczny, za 
miesiąc kalendarzowy 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2. duplikat/kopia wyciągu 
miesięcznego odbierany  
w placówce Banku, wysyłany 
pocztą56 

za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.3. sporządzenie 
duplikatu/kopii dowodu 
księgowego w tym 
potwierdzenia realizacji 
transakcji 

za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 
(historii rachunku) 

      

14.1. za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14.2. za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15. Sporządzenie kopii 
dokumentu, w tym umowy 
na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo 
za dokument 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

16. Wydanie opinii  
i zaświadczeń bankowych 
na wniosek Posiadacza 
rachunku,  
w tym wydanie 
zaświadczenia  
o posiadanym rachunku 
płatniczym 

jednorazowo 
za dokument 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17. Przyjęcie, zmiana lub 
odwołanie dyspozycji 
Posiadacza rachunku  
w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego 
śmierci 

za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

18. Dokonanie blokady 
środków na rachunku 
bankowym z tytułu 
zabezpieczenia spłaty 
zaciąganych kredytów – za 
każdą zawartą umowę: 

      

18.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

                                                           
56 Wydawany na życzenie Klienta. 
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18.2. z innymi bankami jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

19. Potwierdzenie wykonania 
blokady środków na 
rachunku bankowym 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

20. Czeki       

20.1. wydanie za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

20.2 potwierdzenie za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

21. Zmiana rodzaju rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

22. Zachowanie numeru 
rachunku przy zmianie 
rodzaju rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

23. Odwołanie dyspozycji 
zmiany rodzaju rachunku 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

24.  Wydanie lub wysłanie 
duplikatu/kopii zestawienia 
dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE w złotych polskich/walutach obcych 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY EFEKT 
W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCI

OWY EFEKT 
PLUS W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY 
SKARBONKA 

W PLN 

RACHUNEK  
OSZCZĘDNOŚCI

OWY  
W EUR, USD 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNO-
ŚCIOWY DLA 

PKZP, SKO, RR 
W PLN 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego1,2 miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Wpłata gotówki w placówce Banku za wpłatę 0 zł3 0 zł4 0 zł5 0 zł 0 zł6 

3. Wypłata gotówki w placówce Banku7,8 

za wypłatę 
0/7,509 zł  

 
0 /7,5010 zł 

 
0 /5,5011 zł 

 
0 zł 0 zł 

4. Usługa bankowości elektronicznej 
eBankNet/eCorpoNet12 

      

4.1. aktywacja dostępu do bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2. dostęp do bankowości elektronicznej miesięcznie  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.3. wysłanie hasła aktywacyjnego za 
pomocą sms 

za sms 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.4. wydanie koperty  
z hasłem aktywacyjnym 

za kopertę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.5. uwierzytelnianie, autoryzacja:       

4.5.1. za pomocą hasła jednorazowego 
przekazywanego w formie sms 

za sms 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

4.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej za transakcję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.6. Doładowania telefonów na kartę od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Udzielenie telefonicznej informacji  
o wysokości salda na rachunku13 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Przelewy krajowe w złotych polskich       

6.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na 
rachunek w Banku): 

      

                                                           
1 Nie pobiera się opłaty w pierwszym miesiącu, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po 15-tym dniu tego miesiąca. 
2 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych  
z rachunkiem płatniczym. 
3 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
4 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
5 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
6 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
7 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 10 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % minimum 100 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 10 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję  
w wysokości 0,2% kwoty awizowanej minimum 100 zł. 
8 Wypłaty gotówki z rachunku w walutach obcych, w wysokości przekraczającej 1 000 EUR lub 1 000 USD należy awizować, co najmniej 1 dzień 
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% minimum 100 zł od kwoty wypłat 
przewyższającej 1 000 EUR lub 1 000 USD w dniu dokonania wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% minimum 100 zł  kwoty awizowanej. 
9 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
10 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
11 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 5,50 zł. 
12 eCorpoNet dotyczy wyłącznie rachunków oszczędnościowych dla SKO, PKZP i RR. 
13 Opłata pobierana miesięcznie jednorazowo bez względu na ilość posiadanych rachunków.  
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Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY EFEKT 
W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCI

OWY EFEKT 
PLUS W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY 
SKARBONKA 

W PLN 

RACHUNEK  
OSZCZĘDNOŚCI

OWY  
W EUR, USD 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNO-
ŚCIOWY DLA 

PKZP, SKO, RR 
W PLN 

6.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 0/7,5014 zł 0/7,5015 zł 0/5,5016 zł 0 zł 0 zł 

6.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej (w tym zlecenie stałe) 

za przelew 0/7,5017 zł 0/7,5018 zł 0/5,5019 zł 0 zł 0 zł 

6.2. Polecenie przelewu na rachunek  
w innym banku w systemie ELIXIR: 

      

6.2.1. złożone w placówce Banku za przelew 0/7,5020 zł 0/7,5021 zł 0/5,5022 zł nie dotyczy 0 zł 

6.2.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej (w tym zlecenie stałe) 

za przelew 0/7,5023 zł 0/7,5024 zł 0/5,5025 zł nie dotyczy 0 zł 

6.3. Polecenie przelewu na rachunek w 
innym banku w systemie SORBNET26:       

6.3.1. złożone w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł 30 zł nie dotyczy 30 zł 

6.3.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł nie dotyczy 30 zł 

6.4. Polecenie przelewu natychmiastowego 
na rachunek w innym banku  
w systemie Express ELIXIR27: 

      

6.4.1. złożone w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 15 zł nie dotyczy 15 zł 

6.4.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 5 zł 

7. Przelewy zagraniczne lub przelewy 
krajowe w walucie obcej (przekazy) 

      

7.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na 
rachunek w Banku): 

      

7.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

                                                           
14 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
15 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET , w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu 
jednej transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
16 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 5,50 zł. 
17 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
18 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
19 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 5,50 zł. 
20 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
21 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
22 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 5,50 zł. 
23 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
24 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
25 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 5,50 zł. 
26 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
27 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY EFEKT 
W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCI

OWY EFEKT 
PLUS W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY 
SKARBONKA 

W PLN 

RACHUNEK  
OSZCZĘDNOŚCI

OWY  
W EUR, USD 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNO-
ŚCIOWY DLA 

PKZP, SKO, RR 
W PLN 

7.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2. Realizacja (sprzedaż) przelewów  
w trybie standardowym: 

      

7.2.1. polecenie przelewu pomiędzy 
rachunkami walutowymi 
prowadzonymi w Grupie BPS 

      

7.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

7.2.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

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

7.2.2. polecenie przelewu SEPA       

7.2.2.1. do banków krajowych:       

7.2.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

7.2.2.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

7.2.2.2. do banków zagranicznych:       

7.2.2.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 7,50 zł 7,50 zł 5,50 zł 7,50 zł 0 zł 

7.2.2.2.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 7,50 zł 7,50 zł 5,50 zł 7,50 zł 0 zł 

7.2.3. polecenie przelewu TARGET       

7.2.3.1. do banków krajowych:       

7.2.3.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.2.3.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.2.3.2. do banków zagranicznych:       

7.2.3.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.2.3.2.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.2.4. polecenie wypłaty, w tym polecenie 
przelewu w walucie obcej28       

7.2.4.1. złożone w placówce Banku 
od transakcji 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

7.2.4.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej od transakcji 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

0,25 % min. 
30 zł max. 

300 zł 

7.3. Opłata dodatkowa za realizację 
(sprzedaż) przelewów w trybie 
niestandardowym w PLN, EUR, USD  
i GBP tj. w trybie „pilnym” 

od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

7.4. Realizacja (skup) przelewów 
otrzymanych z banków krajowych   
i zagranicznych: 

      

7.4.1. przelewy SEPA  
z banków krajowych 

od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

7.4.2. przelewy SEPA  
z banków zagranicznych 

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

7.4.3. polecenia wypłaty, w tym polecenia 
przelewu w walucie obcej z dyspozycją 
dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 

od transakcji 
0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

0,10 % min. 
20 zł max. 

100 zł 

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

80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

7.6. Zmiany/ korekty/ odwołania 
zrealizowanego przelewu, wykonane 
na zlecenie Klienta 

za zlecenie 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

7.7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu29  
od transakcji 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

0,15 % 
min. 20 zł 
max. 100zł 

0,15 % 
min. 20 zł 
max. 100zł 

0,15 % min. 
20 zł max. 

100zł 

                                                           
28 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Taryfie, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
29 Opłata pobierana ze zwracanej kwoty. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY EFEKT 
W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCI

OWY EFEKT 
PLUS W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY 
SKARBONKA 

W PLN 

RACHUNEK  
OSZCZĘDNOŚCI

OWY  
W EUR, USD 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNO-
ŚCIOWY DLA 

PKZP, SKO, RR 
W PLN 

7.8. Zlecenie poszukiwania 
przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta30 

za zlecenie 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

7.9. Opłata za przewalutowanie31 od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.10. Opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego  
i rentownego32 

od 
otrzymanego 

przelewu 
10 zł 10 zł  10 zł 10 zł 10 zł 

8. Polecenie zapłaty       

8.1. rejestracja polecenia zapłaty za polecenie 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 0 zł 
8.2. realizacja polecenia zapłaty za polecenie 0/7,5033 zł 0/7,5034 zł 0/5,5035 zł nie dotyczy 0 zł 
8.3. odwołanie/modyfikacja polecenia 

zapłaty  
za polecenie 3 zł 3 zł 3 zł nie dotyczy 0 zł 

9. Zlecenie stałe        

9.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 0 zł 
9.2 realizacja zlecenia stałego w placówce 

Banku 
za zlecenie 0/7,5036 zł 0/7,5037 zł 0/5,5038 zł nie dotyczy 1 zł 

9.3. odwołanie/modyfikacja zlecenia 
stałego: 

      

9.3.1. w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł nie dotyczy 3 zł 

9.3.2. w systemie bankowości elektronicznej za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10. Wyciąg z rachunku bankowego       

10.1. wyciąg miesięczny, za miesiąc 
kalendarzowy 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2. duplikat/kopia wyciągu miesięcznego 
odbierany w placówce Banku, wysyłany 
pocztą39 

za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.3. sporządzenie duplikatu/kopii dowodu 
księgowego w tym potwierdzenia 
realizacji transakcji 

za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (historii rachunku) 

      

11.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12. Sporządzenie kopii dokumentu, w tym 
umowy na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo 
za dokument 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13. Wydanie opinii  
i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Posiadacza rachunku,  

jednorazowo 
za dokument 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

                                                           
30 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
31 Pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku. 
32 Opłata nie jest pobierana, gdy Bank nie pobiera podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymanego świadczenia zagranicznego. 
33 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
34 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
35 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 5,50 zł. 
36 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
37 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 7,50 zł. 
38 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  poleceń przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej 
transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca wynosi 5,50 zł. 
39 Wydawany na życzenie Klienta. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY EFEKT 
W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCI

OWY EFEKT 
PLUS W PLN 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚC

IOWY 
SKARBONKA 

W PLN 

RACHUNEK  
OSZCZĘDNOŚCI

OWY  
W EUR, USD 

RACHUNEK 
OSZCZĘDNO-
ŚCIOWY DLA 

PKZP, SKO, RR 
W PLN 

w tym wydanie zaświadczenia  
o posiadanym rachunku płatniczym 

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

za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł nie dotyczy 

15. Dokonanie blokady środków na 
rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych 
kredytów – za każdą zawartą umowę: 

      

15.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.2. z innymi bankami jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

16. Potwierdzenie wykonania blokady 
środków na rachunku bankowym 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17. Czeki       

17.1. wydanie za czek 1 zł 1 zł 1 zł nie dotyczy 1 zł 

17.2 potwierdzenie za czek 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 5 zł 

18.  Wydanie lub wysłanie duplikatu/kopii 
zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych  
z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

19. Zmiana wykazu osób upoważnionych 
do dysponowania rachunkiem 
bankowym 

jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0 zł 
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Rozdział III. RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH w złotych polskich/walutach obcych 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania 
Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK TERMINOWEJ 
LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ  

W PLN 

RACHUNEK TERMINOWEJ 
LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ  

W EUR, USD 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 

3. Wpłata na rachunek – zawarcie 
umowy 

za wpłatę 0 zł 0 zł 

4. Wypłata z rachunku – rozwiązanie 
umowy:    

4.1. w formie gotówkowej1,2 za  wypłatę 0 zł 0 zł 

4.2. w formie bezgotówkowej na rachunek 
w Banku 

za transakcję 0 zł 0 zł 

4.3. w formie bezgotówkowej – przelew 
krajowy w złotych polskich 

za transakcję 15  zł 15 zł 

4.4. w formie bezgotówkowej – przelew 
zagraniczny lub przelew krajowy w 
walucie obcej 

za transakcję 15  zł 15 zł 

5. Sporządzenie kopii dokumentu, w tym 
umowy na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo za dokument 20 zł 20 zł 

6. Wydanie opinii i zaświadczeń 
bankowych na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo za dokument 20 zł 20 zł 

7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 
dyspozycji Posiadacza rachunku  
w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za dokument 20 zł 20 zł 

8. Dokonanie blokady środków na 
rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych 
kredytów – za każdą zawartą umowę: 

   

8.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 

8.2. z innymi bankami jednorazowo 50 zł 50 zł 

9. Potwierdzenie wykonania blokady 
środków na rachunku bankowym 

jednorazowo 5 zł 5 zł 

10. Sporządzenie historii rachunku    

10.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł 5 zł 

10.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 10 zł 10 zł 

                                                           
1 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 10 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2 % minimum 100 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 10 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty 
awizowanej minimum 100 zł. 
2 Wypłaty gotówki z rachunku w walutach obcych, w wysokości przekraczającej 1 000 EUR lub 1 000 USD należy awizować, co najmniej 1 dzień 
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% minimum 100 zł od kwoty wypłat 
przewyższającej 1 000 EUR lub 1 000 USD w dniu dokonania wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% minimum 100 zł  kwoty awizowanej. 
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Rozdział IV. KARTY KREDYTOWE  

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania 
Wysokość opłaty/prowizji 

VISA CREDIT VISA GOLD 

1. Wydanie karty płatniczej (kredytowej) jednorazowo  0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty płatniczej (kredytowej) jednorazowo  0 zł 0 zł 

3. Obsługa karty kredytowej    

3.1. w 1. roku użytkowania rocznie 0 zł 0 zł 

3.2. od 2. roku użytkowania, jeżeli wartość 
transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
obciążających rachunek karty wynosi  
w poprzednim cyklu rozliczeniowym: 

   

3.2.1. mniej niż 5 000 zł rocznie 50 zł nie dotyczy 

3.2.2. co najmniej 5 000 zł rocznie 0 zł nie dotyczy 

3.2.3. mniej niż 10 000 zł rocznie nie dotyczy 100 zł 

3.2.4. co najmniej 10 000 zł rocznie nie dotyczy 0 zł 

4. Wydanie/wznowienie dodatkowej karty 
płatniczej (kredytowej) 

jednorazowo 25 zł 25 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty płatniczej 
(kredytowej) 

rocznie 25 zł 50 zł 

6. Wydanie duplikatu karty1 jednorazowo 10 zł 10 zł 

7. Wydanie nowej karty w miejsce karty 
zastrzeżonej2 

jednorazowo 10 zł 10 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

9. Transakcje bezgotówkowe 3 od transakcji 0 zł 0 zł 

10. Wypłata gotówki w bankomatach  
i w kasach banków: 

   

10.1. w kraju od transakcji 3 % min. 5 zł 3 % min. 5 zł 

10.2. za granicą od transakcji 3 % min. 10 zł 3 % min. 10 zł 

11. Sprawdzenie salda w bankomacie4 jednorazowo 0 zł 0 zł 

12. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

13. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie 
karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

15. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 

16. Obniżenie wysokości limitu kredytowego od zmiany 0 zł 0 zł 

17. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od 
kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

3 % min. 40 zł 3 % min. 40 zł 

18. Wysłanie wezwań do zapłaty jednorazowo za 
wezwanie 

0 zł 0 zł 

19. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych 
na wniosek Kredytobiorcy,  
w tym wydanie zaświadczenia  
o posiadanym rachunku płatniczym 

jednorazowo za 
dokument 

20 zł 20 zł 

20. Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (historii rachunku) 

   

20.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł 5 zł 

20.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 10 zł 10 zł 

21.  Wydanie lub wysłanie duplikatu/kopii 
zestawienia dotyczącego opłat pobranych 
z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc 

jednorazowo 5 zł 5 zł 

                                                           
1 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
3 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
4 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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Rozdział V. KREDYTY 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

KREDYT 
GOTÓWKOWY 

KREDYT W RACHUNKU 
OSZCZĘDNOŚCIOWO – 

ROZLICZENIOWYM 
KREDYT W RACHUNKU 

PŁATNICZYM 

KREDYTY HIPOTECZNE 

UNIWERSALNY 
KREDYT HIPOTECZNY 

KREDYT 
MIESZKANIOWY 

1. Rozpatrzenie wniosku 
kredytowego – opłata 
przygotowawcza 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Udzielenie kredytu jednorazowo 
od udzielonej 
kwoty kredytu 

6 %1 2,5 % min. 30 zł 0 % - 5% 0 % - 4 % 

3. Przedłużenie okresu 
kredytowania o kolejny 
okres 12 miesięczny 

jednorazowo 
od kwoty 
kredytu 

nie dotyczy 2,5 % min. 30 zł2 nie dotyczy nie dotyczy 

4. Uruchomienie kredytu 
na rachunek w innym 
banku krajowym 

jednorazowo 0 zł nie dotyczy 0 zł 0 zł 

5. Spłata całości lub części 
kredytu przed 
terminem 

jednorazowo 
od kwoty 

wcześniejszej 
spłaty 

0 % 0 % 0 % 0 % 

6. Prolongowanie terminu 
spłaty kredytu 

jednorazowo 
od kwoty 

prolongowanej 
3 % min. 50 zł nie dotyczy 0 % - 3 % min. 100 zł 0 % - 3 % min. 100 zł 

7. Podwyższenie kwoty 
kredytu 

jednorazowo 
od kwoty 

podwyższenia 
2,5 % min. 30 zł 2,5 % min. 30 zł 0 % - 5 % min. 100 zł 0 % - 5 % min. 100 zł 

8. Zmiana postanowień 
umowy kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo za 
aneks 

50 zł 50 zł 100 zł 100 zł 

9. Wydanie opinii  
i zaświadczeń 
bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo za 
dokument 

20 zł 20 zł 50 zł 50 zł 

10. Sporządzenie historii 
kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11. Sporządzenie kopii 
dokumentu, w tym 
umowy na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo za 
dokument 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12. Wysłanie wezwań do 
zapłaty3 

jednorazowo za 
wezwanie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

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

jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy 300 zł 300 zł 

14. Inne czynności 
związane z kredytem na 
wniosek Kredytobiorcy4 

jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 
według kosztów 

rzeczywistych 
według kosztów 

rzeczywistych 
według kosztów 

rzeczywistych 

                                                           
1 W przypadku kredytów sezonowych wysokość prowizji określona jest każdorazowo w Uchwale Zarządu Banku. W przypadku kredytu bez 
ubezpieczenia podwyższa się prowizję o 1 p.p. W przypadku Wnioskodawcy, który posiada w Banku rachunek bankowy lub otworzy taki 
rachunek obniża się prowizję o 2 p.p. 
2 Prowizja pobierana jest  w dniu przedłużenia okresu kredytowania. 
3 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku  
z tytułu zabezpieczenia kredytu. 
4 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji. 
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Rozdział VI. CZYNNOŚCI KASOWE 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

1. Wpłaty gotówkowe w złotych 
przekazywane na rachunki1:   

1.1. klientów indywidualnych 
prowadzone w Banku od transakcji 0 zł 

1.2. klientów instytucjonalnych 
prowadzone w Banku od transakcji 3 zł 

1.3. prowadzone w innych bankach 
krajowych w systemie ELIXIR 

od transakcji 0,6 % min. 3,50 zł 

1.4. prowadzone w innych bankach 
krajowych w systemie Express ELIXIR2 

od transakcji 15 zł 

1.5. prowadzone w innych bankach 
krajowych w systemie SORBNET3 

od transakcji 30 zł 

2. Płatność kartą obcą w kasie Banku od transakcji 0,6 % min. 3,50 zł 

3. Doładowania telefonów na kartę od transakcji 0 zł 

4. Wymiana banknotów na inne 
nominały lub banknotów 
zniszczonych na obiegowe: 

  

4.1. do 10 szt. od transakcji 0 zł 

4.2. powyżej 10 szt. od transakcji 0,5 % min. 10 zł 

5. Wymiana monet na inne nominały: 

od transakcji 

 0 zł – do 50 sztuk bilonu 

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu 

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 
sztuk bilonu 

6. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0 zł 

7. Wypłaty gotówkowe dokonywane  
z konta „Zlecenia do wypłaty” 

od transakcji 0,5 % min. 5 zł, max 300 zł 

                                                           
1 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
2 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 
3 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
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Rozdział VII. USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

1. Sporządzenie kopii/ duplikatu 
dokumentu1 

jednorazowo za dokument 20 zł 

2. Wydanie opinii  
i zaświadczeń bankowych2 

jednorazowo za dokument 20 zł 

3. Inne czynności na wniosek Klienta jednorazowo według kosztów rzeczywistych 

4.  Udzielenie informacji zbiorczej  
o rachunkach bankowych (np. 
posiadaczowi rachunku, spadkobiercy) 

jednorazowo 35 zł 

5.  Opłaty dodatkowe z tytułu dostawy 
dokumentów 

 

5.1. Przesyłki krajowe   

5.1.1. Tryb zwykły – list polecony  jednorazowo 6 zł 

5.1.2. Tryb ekspresowy – przesyłka kurierska  jednorazowo 50 zł 

5.2. Przesyłki zagraniczne  

5.2.1. Tryb zwykły – list polecony  jednorazowo 15 zł/ 30 PLN3 

5.2.2. Tryb ekspresowy – przesyłka kurierska  jednorazowo 150 zł 

                                                           
1 Dotyczy kopii/duplikatów innych dokumentów niż wskazane w Rozdziałach I – VI. 
2 Dotyczy opinii i zaświadczeń innych niż wskazane w Rozdziałach I – VI. 
3 W trybie przyspieszonym dostawy dokumentów.  
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CZĘŚĆ II. OPŁATY I PROWIZJE DOTYCZĄCE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

Rozdział I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE w złotych polskich/walutach obcych (aktualna 

oferta) 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

MOBILNY RACHUNEK 
ROZLICZENIOWY 

RACHUNEK  
NON PROFIT 

1. Otwarcie rachunku bieżącego/ 
pomocniczego1 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku2    

2.1. bieżącego 
miesięcznie 

0/203 zł 

0 zł 
0/104,5 zł 

2.2. pomocniczego, w tym walutowego miesięcznie 0/106 zł 0 zł 

3. Wpłata gotówki w placówce Banku7,8 za wpłatę 0,5% min. 10 zł 0,1% min. 1 zł 

4. Wypłata gotówki w placówce Banku9,10 za  wypłatę 0,5% min. 10 zł 0,2% min. 2 zł 

5. Usługa bankowości elektronicznej eBankNet/eCorpoNet    

5.1. aktywacja dostępu do bankowości elektronicznej jednorazowo 0 zł 0 zł 

5.2. dostęp do bankowości elektronicznej miesięcznie  0 zł 0 zł 

5.3. wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą sms za sms 0 zł 0 zł 

5.4. wydanie koperty  
z hasłem aktywacyjnym 

za kopertę 0 zł 0 zł 

5.5. uwierzytelnianie, autoryzacja:    

5.5.1. za pomocą hasła jednorazowego przekazywanego w formie sms za sms 0,35 zł 0,15 zł 

5.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej11 za transakcję 0 zł 0 zł 

5.6. Doładowania telefonów na kartę od transakcji 0 zł 0 zł 

6. Powiadamianie SMS  
usługa SMS Banking 

   

6.1. Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 

6.2. Pakiet abonamentowy12    

6.2.1. opłata za użytkowanie Pakietu miesięcznie 3 zł 3 zł 

6.2.2. opłata za komunikaty sms dostępne w ramach Pakietu za sms 0 zł 0 zł 

6.2.3. opłata za komunikaty sms po wykorzystaniu limitu komunikatów sms 
dostępnego w ramach Pakietu 

za sms 0,35 zł 0,35 zł 

6.3. Pakiet bezabonamentowy13    

6.3.1. opłata za użytkowanie Pakietu miesięcznie 0 zł 0 zł 

                                                           
1 Bank otwiera i prowadzi jeden Rachunek VAT dla każdego Posiadacza rachunku rozliczeniowego, niezależnie od liczby prowadzonych dla 
niego rachunków rozliczeniowych. Posiadacz rachunku korzystający z więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego może wystąpić  
z wnioskiem o otwarcie kolejnego rachunku VAT. 
2 Nie pobiera się opłaty w pierwszym miesiącu, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po 15-tym dniu tego miesiąca. 
3 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 3 000 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
4 Dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku dla rolnika indywidualnego. 
5 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 3 000 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
6 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 1 000 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
7 W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 30 zł. 
8  W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu.  
9 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 20 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,4 % minimum 200 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 20 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,4% kwoty 
awizowanej minimum 200 zł. 
10 Wypłaty gotówki z rachunku w walutach obcych, w wysokości przekraczającej 2 000 EUR lub 2 000 USD należy awizować co najmniej 1 dzień 
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,4 % minimum 300 zł od kwoty wypłat 
przewyższającej 2 000 EUR lub 2 000 USD w dniu dokonania wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej  
w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,4 % minimum 300 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty 
gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. 
11 Opcja niedostępna dla użytkowników bankowości elektronicznej eCorpoNet. 
12 W przypadku Pakietu abonamentowego Posiadacz rachunku w ramach stałej, miesięcznej opłaty otrzyma maksymalnie 10 komunikatów 
sms zawierających informacje o rachunku. Pula 10 darmowych komunikatów sms dostępna jest w danym miesiącu kalendarzowym, 
a niewykorzystane komunikaty sms nie przechodzą na kolejny miesiąc. Po wykorzystaniu puli 10 komunikatów sms w danym miesiącu 
kalendarzowym, możliwe jest, za dodatkową opłatą otrzymywanie kolejnych komunikatów sms. 
13 W przypadku Pakietu bezabonamentowego pobierana jest opłata za każdy komunikat sms. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

MOBILNY RACHUNEK 
ROZLICZENIOWY 

RACHUNEK  
NON PROFIT 

6.3.2. opłata za komunikaty sms otrzymane w ramach Pakietu za sms 0,35 zł 0,35 zł 

7. Udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku14 miesięcznie 15 zł 15 zł 

8. Przelewy krajowe w złotych polskich    

8.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku):    

8.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 3 zł 2 zł 

8.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej (w tym zlecenie 
stałe) 

za przelew 0 zł 0 zł 

8.2. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR:    

8.2.1. złożone w placówce Banku za przelew 9 zł 4 zł 

8.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej (w tym zlecenie 
stałe) 

za przelew 0 zł 0 zł 

8.3. Polecenie przelewu na rachunek ZUS:    

8.3.1. złożone w placówce Banku za przelew 9 zł 4 zł 

8.3.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 

8.4. Polecenie przelewu na rachunek US:    

8.4.1. złożone w placówce Banku za przelew 9 zł 4 zł 

8.4.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 

8.5. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET15: 

   

8.5.1. złożone w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł 

8.5.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 30 zł 30 zł 

8.6. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku  
w systemie Express ELIXIR16: 

 
  

8.6.1. złożone w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 

8.6.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 10 zł 10 zł 

9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 
(przekazy) 

   

9.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku):    

9.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 3 zł 2 zł 

9.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 

9.2. Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym:    

9.2.1. polecenie przelewu pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi  
w Grupie BPS: 

   

9.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 10 zł 10 zł 

9.2.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 5 zł 5 zł 

9.2.2. polecenie przelewu SEPA    

9.2.2.1. do banków krajowych:    

9.2.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 12 zł 12 zł 

9.2.2.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 6 zł 6 zł 

9.2.2.2. do banków zagranicznych:    

9.2.2.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 9 zł 4 zł 

9.2.2.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 0 zł 0 zł 

9.2.3. polecenie przelewu TARGET    

9.2.3.1. do banków krajowych:    

9.2.3.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3.2. do banków zagranicznych:    

9.2.3.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3. polecenie wypłaty, w tym polecenie przelewu w walucie obcej 17    

9.2.3.1. złożone w placówce Banku 
od transakcji 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł 

9.2.3.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej 
od transakcji 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25 % min. 30 zł 
max. 300 zł 

9.3. Opłata dodatkowa za realizację (sprzedaż) przelewów w trybie 
niestandardowym w PLN, EUR, USD i GBP tj. w trybie „pilnym” 

od transakcji 100 zł 100 zł 

9.4. Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z banków krajowych   
i zagranicznych: 

   

                                                           
14 Opłata pobierana miesięcznie jednorazowo bez względu na ilość posiadanych rachunków. 
15 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
16 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 
17 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Taryfie, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

MOBILNY RACHUNEK 
ROZLICZENIOWY 

RACHUNEK  
NON PROFIT 

9.4.1. przelewy SEPA z banków krajowych od transakcji 6 zł 6 zł 

9.4.2. przelewy SEPA z banków zagranicznych od transakcji 0 zł 0 zł 

9.4.3. polecenia wypłaty, w tym polecenia przelewu w walucie obcej 
z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 

od transakcji 
0,10 % min. 20 zł 

max. 100 zł 
0,10 % min. 20 zł 

max. 100 zł 

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

od transakcji 80 zł 80 zł 

9.6. Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na 
zlecenie Klienta 

za zlecenie 
75 zł + koszty 

banków trzecich 
75 zł + koszty 

banków trzecich 

9.7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu18  
od transakcji 

0,15 % min. 20 zł 
max. 100zł 

0,15 % min. 20 zł 
max. 100zł 

9.8. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta19 

za zlecenie 
75 zł + koszty 

banków trzecich 
75 zł + koszty 

banków trzecich 

9.9. Opłata za przewalutowanie20 od transakcji 0 zł 0 zł 

10. Karty płatnicze-debetowe:  
VISA BUSINESS DEBETOWA21 

   

10.1. Wydanie karty płatniczej (debetowej)  jednorazowo 0 zł 0 zł 

10.2. Wznowienie karty płatniczej (debetowej) jednorazowo 0 zł 0 zł 

10.3. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 15 zł 

10.4. Wydanie nowej karty  
w miejsce karty zastrzeżonej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

10.5. Obsługa karty debetowej miesięcznie 0/922 zł  0/523 zł 

10.6. Transakcje bezgotówkowe,  
w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej 
do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.7. Wypłaty gotówki    

10.7.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych 
oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami24 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.7.2. w innych bankomatach w kraju od transakcji 0,5 % min. 5 zł 0,5 % min. 5 zł 

10.7.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym  transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w EUR 

od transakcji 0,5 % min. 5 zł 0,5 % min. 5 zł 

10.7.4. w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w walutach innych niż 
EUR 

od transakcji 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 

10.7.5. w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 0,5 % min. 5 zł 0,5 % min. 5 zł 

10.7.6. w punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczna 
transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w EUR 

od transakcji 0,5 % min. 5 zł 0,5 % min. 5 zł 

10.7.7. w punktach akceptujących kartę za granicą, w walutach innych niż EUR od transakcji 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 

10.8 Wpłata gotówki we wpłatomatach banków Grupy BPS i sieci Planet 
Cash w kraju 

od transakcji 
0 zł/ 0,25 %  
min. 5 zł25 

0 zł/ 0,25 %  
min. 5 zł26 

10.9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1000 zł 1000 zł 

10.10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty od transakcji 8 zł 8 zł 

10.11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty od transakcji 0 zł 0 zł 

10.12. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 3 zł 

10.13. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty od transakcji 10 zł 10 zł 

10.14. Zmiana limitów na karcie od transakcji 0 zł 0 zł 

10.15. Sprawdzenie salda w bankomacie27 od transakcji 0 zł 0 zł 

10.16. Cash back od transakcji 0 zł 0 zł 

11. Polecenie zapłaty    

11.1. rejestracja polecenia zapłaty za polecenie 0 zł 0 zł 

11.2. realizacja polecenia zapłaty za polecenie 1 zł 1 zł 

11.3. odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty  za polecenie 0 zł 0 zł 

12. Zlecenie stałe    

                                                           
18 Opłata pobierana ze zwracanej kwoty 
19 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
20 Pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku. 
21 Nie dotyczy rachunków walutowych. 
22 Opłata pobierana w przypadku braku transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł dokonanych kartą debetową i rozliczonych  
w danym miesiącu kalendarzowym. 
23 Opłata pobierana w przypadku braku transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 250 zł dokonanych kartą debetową i rozliczonych  
w danym miesiącu kalendarzowym. 
24 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
25 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej wpłaty w miesiącu kalendarzowym. 
26 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej wpłaty w miesiącu kalendarzowym. 
27 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

MOBILNY RACHUNEK 
ROZLICZENIOWY 

RACHUNEK  
NON PROFIT 

12.1. rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 

12.2. realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 

12.3. odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego:    

12.3.1. w placówce Banku za zlecenie 0 zł 0 zł 

12.3.2. w systemie bankowości elektronicznej za zlecenie 0 zł 0 zł 

13. Wyciąg z rachunku bankowego    

13.1. wyciąg dzienny/miesięczny za wyciąg 0 zł 0 zł 

13.2. duplikat/kopia wyciągu odbierany w placówce Banku, wysyłany pocztą28 za wyciąg 15 zł 15 zł 

13.3. sporządzenie duplikatu/kopii dowodu księgowego w tym potwierdzenia 
realizacji transakcji 

za dokument 5 zł 5 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (historii rachunku)29    

14.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 10 zł 10 zł 

14.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 15 zł 15 zł 

15. Sporządzenie kopii dokumentu, w tym umowy na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo 
za dokument 

20 zł 20 zł 

16. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza 
rachunku30 

jednorazowo 
za dokument 

50 zł 50 zł 

17. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków 
walutowych dla banków zagranicznych 

za 
potwierdzenie 

20 zł 20 zł 

18. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą 
umowę: 

   

18.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 

18.2. z innymi bankami jednorazowo 100 zł 100 zł 

19. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku bankowym jednorazowo 20 zł 20 zł 

20. Zmiana wykazu osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem 
bankowym 

jednorazowo 40 zł 20 zł 

21. Czeki    

21.1. wydanie za czek 1 zł 1 zł 

21.2. potwierdzenie za czek 5 zł 5 zł 

22. Usługa identyfikacji płatności na rachunki masowe  

22.1. Uruchomienie usługi płatności na rachunki masowe jednorazowo 150 zł 50 zł 

22.2. Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 0 zł 

22.3. Usługa identyfikacji przychodzących płatności na rachunki masowe31 
za wpłatę 0,35 zł 

 
0,25 zł 

 

22.4. Raporty analityczne księgowań zbiorczych miesięcznie 0 zł 0 zł 

23. Wrzutnia    

23.1. udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy 
rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem 
wrzutni 

jednorazowo 50 zł 50 zł 

23.2. 
 
 
 

wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz 
klucza do drzwiczek wrzutni 

jednorazowo 
wg ceny zakupu 

+ 30% marży 
wg ceny zakupu 

+ 30% marży 

 

 

  

                                                           
28 Wydawany na życzenie Klienta. 
29 Opłata dotyczy również Rachunku VAT. 
30 Opłata dotyczy również Rachunku VAT.  
31 Opłatę pobiera się miesięcznie od każdej wpłaty gotówkowej/bezgotówkowej na rachunek masowy dokonanej w danym miesiącu 
kalendarzowym. 
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Rozdział I. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE w złotych polskich/walutach obcych 

(wycofane z oferty) 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania 
Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY 
RACHUNEK ROZLICZENIOWY 

IDEA 

1. Otwarcie rachunku bieżącego/ 
pomocniczego32 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku33    

2.1. bieżącego 
miesięcznie 

20zł 0/2034 zł 

10 zł35 0/1036,37 zł 

2.2. pomocniczego, w tym walutowego miesięcznie 10 zł 10 zł 

3. Wpłata gotówki  
w placówce Banku38,39 

za wpłatę 0,4% min. 5 zł 0,4% min. 5 zł 

4. Wypłata gotówki  
w placówce Banku40,41 za  wypłatę 0,4% min. 5 zł 0,4% min. 5 zł 

5. Usługa bankowości elektronicznej 
eBankNet/eCorpoNet 

   

5.1. aktywacja dostępu do bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

5.2. dostęp do bankowości elektronicznej miesięcznie  0 zł 0 zł 

5.3. wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą sms za sms 0 zł 0 zł 

5.4. wydanie koperty  
z hasłem aktywacyjnym 

za kopertę 0 zł 0 zł 

5.5. uwierzytelnianie, autoryzacja:    

5.5.1. za pomocą hasła jednorazowego 
przekazywanego w formie sms 

za sms 
 

0 zł 
 

0 zł 

5.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej za transakcję 0 zł 0 zł 

5.6. Doładowania telefonów na kartę od transakcji 0 zł 0 zł 

6. Powiadamianie SMS  
usługa SMS Banking 

   

6.1. Udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 

6.2. Pakiet abonamentowy42    

6.2.1. opłata za użytkowanie Pakietu miesięcznie 3 zł 3 zł 

6.2.2. opłata za komunikaty sms dostępne w ramach 
Pakietu 

za sms 0 zł 0 zł 

                                                           
32 Bank otwiera i prowadzi jeden Rachunek VAT dla każdego Posiadacza rachunku rozliczeniowego, niezależnie od liczby prowadzonych dla 
niego rachunków rozliczeniowych. Posiadacz rachunku korzystający z więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego może wystąpić  
z wnioskiem o otwarcie kolejnego rachunku VAT. 
33 Nie pobiera się opłaty w pierwszym miesiącu, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po 15-tym dniu tego miesiąca. 
34 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 3 000 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
35 Dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku dla rolnika indywidualnego. 
36 Opłata wynosi 0 zł w przypadku, gdy suma wpływów środków w danym miesiącu kalendarzowym wyniosła co najmniej 3 000 zł. Wpływ na 
rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi. 
37 Dotyczy opłaty za prowadzenie rachunku dla rolnika indywidualnego. 
38 W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 30 zł. 
39 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu.  
40 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 20 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,4 % minimum 200 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 20 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,4% kwoty 
awizowanej minimum 200 zł.  
41Wypłaty gotówki z rachunku w walutach obcych, w wysokości przekraczającej 2 000 EUR lub 2 000 USD należy awizować co najmniej 1 dzień 
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości  0,4 % minimum 300 zł od kwoty wypłat 
przewyższającej 2 000 EUR lub 2 000 USD w dniu dokonania wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,4 % minimum 300 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest 
od stanu gotówki w danej placówce Banku. 
42 W przypadku Pakietu abonamentowego Posiadacz rachunku w ramach stałej, miesięcznej opłaty otrzyma maksymalnie 10 komunikatów 
sms zawierających informacje o rachunku. Pula 10 darmowych komunikatów sms dostępna jest w danym miesiącu kalendarzowym,  
a niewykorzystane komunikaty sms nie przechodzą na kolejny miesiąc. Po wykorzystaniu puli 10 komunikatów sms w danym miesiącu 
kalendarzowym, możliwe jest, za dodatkową opłatą otrzymywanie kolejnych komunikatów sms. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania 
Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY 
RACHUNEK ROZLICZENIOWY 

IDEA 

6.2.3. opłata za komunikaty sms po wykorzystaniu 
limitu komunikatów sms dostępnego w ramach 
Pakietu 

za sms 0,35 zł 0,35 zł 

6.3. Pakiet bezabonamentowy43    

6.3.1. opłata za użytkowanie Pakietu miesięcznie 0 zł 0 zł 

6.3.2. opłata za komunikaty sms otrzymane w ramach 
Pakietu 

za sms 0,35 zł 0,35 zł 

7. Udzielenie telefonicznej informacji o wysokości 
salda na rachunku44 

miesięcznie 10 zł 10 zł 

8. Przelewy krajowe w złotych polskich    

8.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na 
rachunek w Banku): 

   

8.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 2,50 zł 2,50 zł 

8.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej (w tym zlecenie stałe) 

za przelew 0,50 zł 0,50 zł 

8.2. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku 
w systemie ELIXIR: 

   

8.2.1. złożone w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł 

8.2.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej (w tym zlecenie stałe) 

za przelew 1,75 zł 1,75 zł 

8.3. Polecenie przelewu na rachunek ZUS:    

8.3.1. złożone w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł 

8.3.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 1,75 zł 0 zł 

8.4. Polecenie przelewu na rachunek US:    

8.4.1. złożone w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł 

8.4.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 1,75 zł 0 zł 

8.5. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku 
w systemie SORBNET45: 

   

8.5.1. złożone w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł 

8.5.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 30 zł 30 zł 

8.6. Polecenie przelewu natychmiastowego na 
rachunek w innym banku w systemie Express 
ELIXIR46: 

 
  

8.6.1. złożone w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 

8.6.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 10 zł 10 zł 

9. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w 
walucie obcej (przekazy) 

   

9.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na 
rachunek w Banku): 

   

9.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 2,50 zł 2,50 zł 

9.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

za przelew 0,50 zł 0,50 zł 

9.2. Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie 
standardowym: 

   

9.2.1. polecenie przelewu pomiędzy rachunkami 
walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS: 

   

9.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 10 zł 10 zł 

9.2.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 10 zł 10 zł 

9.2.2. polecenie przelewu SEPA    

9.2.2.1. do banków krajowych:    

9.2.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 12 zł 12 zł 

9.2.2.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 12 zł 12 zł 

9.2.2.2. do banków zagranicznych:    

                                                           
43 W przypadku Pakietu bezabonamentowego pobierana jest opłata za każdy komunikat sms. 
44 Opłata pobierana miesięcznie jednorazowo bez względu na ilość posiadanych rachunków. 
45 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
46 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 



BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚWIERKLAŃCU 

Strona 30 z 42 

 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania 
Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY 
RACHUNEK ROZLICZENIOWY 

IDEA 

9.2.2.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 3,50 zł 3,50 zł 

9.2.2.2.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 1,75 zł 1,75 zł 

9.2.3. polecenie przelewu TARGET    

9.2.3.1. do banków krajowych:    

9.2.3.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3.1.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3.2. do banków zagranicznych:    

9.2.3.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3.2.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 30 zł 30 zł 

9.2.3. polecenie wypłaty, w tym polecenie przelewu w 
walucie obcej 47 

   

9.2.3.1. złożone w placówce Banku 
od transakcji 

0,25 % min 30 zł max. 
300 zł 

0,25 % min. 30 zł max. 
300 zł 

9.2.3.2. złożone poprzez system bankowości 
elektronicznej 

od transakcji 
0,25 % min 30 zł max. 

300 zł 
0,25 % min. 30 zł max. 

300 zł 

9.3. Opłata dodatkowa za realizację (sprzedaż) 
przelewów w trybie niestandardowym w PLN, 
EUR, USD i GBP tj. w trybie „pilnym” 

od transakcji 100 zł 100 zł 

9.4. Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z 
banków krajowych  i zagranicznych: 

   

9.4.1. przelewy SEPA z banków krajowych od transakcji 12 zł 12 zł 

9.4.2. przelewy SEPA z banków zagranicznych od transakcji 0 zł 0 zł 

9.4.3. polecenia wypłaty, w tym polecenia przelewu w 
walucie obcej z dyspozycją dotyczącą kosztów 
„BEN” lub „SHA” 

od transakcji 
0,10 % min. 20 zł max. 

100 zł 
0,10 % min. 20 zł max. 

100 zł 

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

od transakcji 80 zł 80 zł 

9.6. Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego 
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

za zlecenie 
75 zł + koszty banków 

trzecich 
75 zł + koszty banków 

trzecich 

9.7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu48  
od transakcji 

0,15 % min. 20 zł max. 
100zł 

0,15 % min. 20 zł max. 
100zł 

9.8. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta49 

za zlecenie 
75 zł + koszty banków 

trzecich 
75 zł + koszty banków 

trzecich 

9.9. Opłata za przewalutowanie50 od transakcji 0 zł 0 zł 

10. Karty płatnicze-debetowe:  
VISA BUSINESS DEBETOWA51 

   

10.1. Wydanie karty płatniczej (debetowej)  jednorazowo 0 zł 0 zł 

10.2. Wznowienie karty płatniczej (debetowej) jednorazowo 0 zł 0 zł 

10.3. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 15 zł 

10.4. Wydanie nowej karty  
w miejsce karty zastrzeżonej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

10.5. Obsługa karty debetowej miesięcznie 6 zł 0/1052 zł 

10.6. Transakcje bezgotówkowe,  
w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.7. Wypłaty gotówki    

10.7.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS  
i innych bankach krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami53 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.7.2. w innych bankomatach w kraju od transakcji 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 

10.7.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą, 
w tym  transgraniczna transakcja płatnicza przy 

od transakcji 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 

                                                           
47 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Taryfie, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
48 Opłata pobierana ze zwracanej kwoty 
49 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
50 Pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku. 
51 Nie dotyczy rachunków walutowych. 
52 Opłata pobierana w przypadku braku transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 500 zł dokonanych kartą debetową i rozliczonych  
w danym miesiącu kalendarzowym. 
53 Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
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Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY 
RACHUNEK ROZLICZENIOWY 

IDEA 

użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w EUR 

10.7.4. w bankomatach akceptujących kartę za granicą, 
w walutach innych niż EUR 

od transakcji 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 

10.7.5. w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 0,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł 

10.7.6. w punktach akceptujących kartę za granicą,  
w tym transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w EUR 

od transakcji 
0,5% min. 5 zł 

 
0,5% min. 5 zł 

 

10.7.7. w punktach akceptujących kartę za granicą,  
w walutach innych niż EUR 

od transakcji 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 

10.8 Wpłata gotówki we wpłatomatach banków  
Grupy BPS i sieci Planet Cash w kraju 

od transakcji 0 zł/ 0,25 % min. 5 zł54 0 zł/ 0,25 % min. 5 zł55 

10.9. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty 

jednorazowo 1000 zł 1000 zł 

10.10. Powtórne generowanie  
i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 

od transakcji 8 zł 8 zł 

10.11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.12. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 3 zł 

10.13. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty od transakcji 10 zł 10 zł 

10.14. Zmiana limitów na karcie od transakcji 0 zł 0 zł 

10.15. Sprawdzenie salda  
w bankomacie56 

od transakcji 0 zł 0 zł 

10.16. Cash back od transakcji 0 zł 0 zł 

11. Polecenie zapłaty    

11.1. rejestracja polecenia zapłaty za polecenie 0 zł 0 zł 

11.2. realizacja polecenia zapłaty za polecenie 2,50 zł 2,50 zł 

11.3. odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty  za polecenie 3 zł 3 zł 

12. Zlecenie stałe    

12.1. rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 

12.2. realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 3 zł 3 zł 

12.3. odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego:    

12.3.1. w placówce Banku za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 

12.3.2. w systemie bankowości elektronicznej za zlecenie 0 zł 0 zł 

13. Wyciąg z rachunku bankowego    

13.1. wyciąg dzienny/miesięczny za wyciąg 0 zł 0 zł 

13.2. duplikat/kopia wyciągu odbierany  
w placówce Banku, wysyłany pocztą57 

za wyciąg 15 zł 15 zł 

13.3. sporządzenie duplikatu/kopii dowodu 
księgowego w tym potwierdzenia realizacji 
transakcji 

za dokument 5 zł 5 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (historii rachunku)58 

   

14.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 10 zł 10 zł 

14.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 15 zł 15 zł 

15. Sporządzenie kopii dokumentu, w tym umowy 
na wniosek Posiadacza rachunku 

jednorazowo za 
dokument 

20 zł 20 zł 

16. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na 
wniosek Posiadacza rachunku59 

jednorazowo za 
dokument 

50 zł 50 zł 

17. Potwierdzenie autentyczności podpisów 
posiadaczy rachunków walutowych dla 
banków zagranicznych 

za potwierdzenie 20 zł 20 zł 

18. Dokonanie blokady środków na rachunku 
bankowym z tytułu zabezpieczenia spłaty 
zaciąganych kredytów – za każdą zawartą 
umowę: 

   

18.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 

18.2. z innymi bankami jednorazowo 100 zł 100 zł 

                                                           
54 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej wpłaty w miesiącu kalendarzowym.  
55 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej wpłaty w miesiącu kalendarzowym. 
56 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
57 Wydawany na życzenie Klienta. 
58 Opłata dotyczy również Rachunku VAT. 
59 Opłata dotyczy również Rachunku VAT.  
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RACHUNEK ROZLICZENIOWY 
RACHUNEK ROZLICZENIOWY 

IDEA 

19. Potwierdzenie wykonania blokady środków na 
rachunku bankowym 

jednorazowo 20 zł 20 zł 

20. Zmiana wykazu osób upoważnionych do 
dysponowania rachunkiem bankowym 

jednorazowo 40 zł 40 zł 

21. Czeki    

21.1. wydanie za czek 1 zł 1 zł 

21.2. potwierdzenie za czek 5 zł 5 zł 

22. Usługa identyfikacji płatności na rachunki 
masowe 

 

22.1. Uruchomienie usługi płatności na rachunki 
masowe 

jednorazowo 250 zł 150 zł 

22.2. Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 0 zł 

22.3. Usługa identyfikacji przychodzących płatności na 
rachunki masowe60 

za wpłatę 0,35 zł 0,35 zł 

22.4. Raporty analityczne księgowań zbiorczych miesięcznie 0 zł 0 zł 

23. Wrzutnia    

23.1. udostępnienie wrzutni do odprowadzania 
gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy 
podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem 
wrzutni 

jednorazowo 50 zł 50 zł 

23.2. wydanie portfela i woreczków do wpłat za 
pośrednictwem wrzutni oraz klucza do 
drzwiczek wrzutni 

jednorazowo 
wg ceny zakupu + 30% 

marży 
wg ceny zakupu + 30% 

marży 

                                                           
60 Opłatę pobiera się miesięcznie od każdej wpłaty gotówkowej/bezgotówkowej na rachunek masowy dokonanej w danym miesiącu 
kalendarzowym. 
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Rozdział II. RACHUNKI LOKACYJNE w złotych polskich 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK LOKACYJNY EFEKT W PLN 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku1 miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata gotówki  
w placówce Banku 

za wpłatę 0,3% min. 10 zł 

4. Wypłata gotówki  
w placówce Banku2 za wypłatę 0,5% min. 30 zł 

5. Usługa bankowości elektronicznej eBankNet/eCorpoNet   

5.1. aktywacja dostępu do bankowości elektronicznej jednorazowo 0 zł 

5.2. dostęp do bankowości elektronicznej miesięcznie  0 zł 

5.3. wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą sms za sms 0 zł 

5.4. wydanie koperty  
z hasłem aktywacyjnym 

za kopertę 0 zł 

5.5. uwierzytelnianie, autoryzacja:   

5.5.1. za pomocą hasła jednorazowego przekazywanego w formie sms za sms 0 zł 

5.5.2. za pomocą aplikacji mobilnej za transakcję 0 zł 

6. Udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na 
rachunku3 

miesięcznie 10 zł 

7. Przelewy krajowe w złotych polskich   

7.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku):   

7.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 0/104 zł 

7.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej (w tym zlecenie 
stałe) 

za przelew 0/105 zł 

7.2. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR:   

7.2.1. złożone w placówce Banku za przelew 0/106 zł 

7.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej (w tym zlecenie 
stałe) 

za przelew 0/107 zł 

7.3. Polecenie przelewu na rachunek w innym banku w systemie 
SORBNET8: 

  

7.3.1. złożone w placówce Banku za przelew 30 zł 

7.3.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 30 zł 

7.4. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku 
w systemie Express ELIXIR9: 

  

7.4.1. złożone w placówce Banku za przelew 15 zł 

7.4.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 10 zł 

8. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej 
(przekazy) 

  

8.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunek w Banku):   

                                                           
1 Nie pobiera się opłaty w pierwszym miesiącu, jeżeli otwarcie rachunku nastąpiło po 15-tym dniu tego miesiąca. 
2 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 20 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,4 % minimum 200 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 20 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,4% kwoty 
awizowanej minimum 200 zł. 
3 Opłata pobierana miesięcznie jednorazowo bez względu na ilość posiadanych rachunków. 
4 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem  wypłat gotówki w placówce Banku, poleceń przelewu na 
rachunek w innym banku w systemie SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie 
obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca 
wynosi 10 zł. 
5 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem wypłat gotówki w placówce Banku,  poleceń przelewu na 
rachunek w innym banku w systemie SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie 
obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca 
wynosi 10 zł. 
6 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem wypłat gotówki w placówce Banku,  poleceń przelewu na 
rachunek w innym banku w systemie SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie 
obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca 
wynosi 10 zł. 
7 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem wypłat gotówki w placówce Banku,  poleceń przelewu na 
rachunek w innym banku w systemie SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie 
obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca 
wynosi 10 zł. 
8 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
9 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK LOKACYJNY EFEKT W PLN 

8.1.1. złożone w placówce Banku za przelew 0 zł 

8.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 

8.2. Realizacja (sprzedaż) przelewów w trybie standardowym:   

8.2.1. polecenie przelewu pomiędzy rachunkami walutowymi 
prowadzonymi w Grupie BPS 

  

8.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 10 zł 

8.2.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 10 zł 

8.2.2. polecenie przelewu SEPA   

8.2.2.1. do banków krajowych:   

8.2.2.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 12 zł 

8.2.2.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 12 zł 

8.2.2.2. do banków zagranicznych:   

8.2.2.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 10 zł 

8.2.2.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 10 zł 

8.2.3. polecenie przelewu TARGET   

8.2.3.1. do banków krajowych:   

8.2.3.1.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 

8.2.2.1.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 30 zł 

8.2.2.2. do banków zagranicznych:   

8.2.2.2.1. złożone w placówce Banku od transakcji 30 zł 

8.2.2.2.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 30 zł 

8.2.4. polecenie wypłaty, w tym polecenie przelewu w walucie obcej10   

8.2.4.1. złożone w placówce Banku od transakcji 0,25 % min. 30 zł max. 300 zł 

8.2.4.2. złożone poprzez system bankowości elektronicznej od transakcji 0,25 % min. 30 zł max. 300 zł 

8.3. Opłata dodatkowa za realizację (sprzedaż) przelewów w trybie 
niestandardowym w PLN, EUR, USD i GBP tj. w trybie „pilnym” 

od transakcji 100 zł 

8.4. Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z banków krajowych  i 
zagranicznych: 

  

8.4.1. przelewy SEPA z banków krajowych od transakcji 12 zł 

8.4.2. przelewy SEPA z banków zagranicznych od transakcji 0 zł 

8.4.3. polecenia wypłaty, w tym polecenia przelewu w walucie obcej z 
dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 

od transakcji 0,10 % min. 20 zł max. 100 zł 

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

od transakcji 80 zł 

8.6. Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane 
na zlecenie Klienta 

za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 

8.7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15 % min. 20 zł max. 100zł 

8.8. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta11 

za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 

9. Polecenie zapłaty   

9.1. rejestracja polecenia zapłaty za polecenie 0 zł 
9.2. realizacja polecenia zapłaty za polecenie 0/1012 zł 

9.3. odwołanie/modyfikacja polecenia zapłaty  za polecenie 3 zł 

10. Zlecenie stałe    

10.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 
10.2 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 0/1013 zł 

10.3. odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego:   

10.3.1. w placówce Banku za zlecenie 3 zł 

10.3.2. w systemie bankowości elektronicznej za zlecenie 0 zł 

11. Wyciąg z rachunku bankowego   

11.1. wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy za wyciąg 0 zł 

11.2. duplikat/kopia wyciągu miesięcznego odbierany  
w placówce Banku, wysyłany pocztą14 

za wyciąg 15 zł 

                                                           
10 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Taryfie, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
11 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
12 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem wypłat gotówki w placówce Banku,  poleceń przelewu na 
rachunek w innym banku w systemie SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie 
obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca 
wynosi 10 zł. 
13 Opłata wynosi 0 zł dla pierwszej transakcji obciążającej rachunek (z wyjątkiem wypłat gotówki w placówce Banku,  poleceń przelewu na 
rachunek w innym banku w systemie SORBNET, w systemie Express ELIXIR oraz przelewów zagranicznych i przelewów krajowych w walucie 
obcej) w miesiącu. Po wykonaniu jednej transakcji obciążeniowej w ciągu miesiąca opłata za każdą następną transakcję w ciągu miesiąca 
wynosi 10 zł. 
14 Wydawany na życzenie Klienta. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK LOKACYJNY EFEKT W PLN 

11.3. sporządzenie duplikatu/kopii dowodu księgowego w tym 
potwierdzenia realizacji transakcji 

za dokument 5 zł 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (historii 
rachunku) 

  

12.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 10 zł 

12.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 15 zł 

13. Sporządzenie kopii dokumentu, w tym umowy na wniosek 
Posiadacza rachunku 

jednorazowo za 
dokument 

20 zł 

14. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo za 
dokument 

50 zł 

15. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą 
umowę: 

  

15.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 

15.2. z innymi bankami jednorazowo 100 zł 

16. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku 
bankowym 

jednorazowo 20 zł 

17. Zmiana wykazu osób upoważnionych do dysponowania 
rachunkiem bankowym 

jednorazowo 40 zł 
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Rozdział III. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH w złotych polskich/walutach obcych 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania 
Wysokość opłaty/prowizji 

RACHUNEK LOKATY 
TERMINOWEJ  

W PLN 

RACHUNEK LOKATY 
TERMINOWEJ  
W EUR, USD 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 

3. Wpłata na rachunek – zawarcie 
umowy 

za wpłatę 0 zł 0 zł 

4. Wypłata z rachunku – rozwiązanie 
umowy:    

4.1. w formie gotówkowej1,2 za  wypłatę 0 zł 0 zł 

4.2. w formie bezgotówkowej na rachunek 
w Banku 

za transakcję 0 zł 0 zł 

4.3. w formie bezgotówkowej – przelew 
krajowy w złotych polskich 

za transakcję 15  zł 15 zł 

4.4. w formie bezgotówkowej –przelew 
zagraniczny lub przelew krajowy w 
walucie obcej 

za transakcję 15  zł 15 zł 

5. Sporządzenie kopii dokumentu, w tym 
umowy na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo za dokument 20 zł 20 zł 

6. Wydanie opinii i zaświadczeń 
bankowych na wniosek Posiadacza 
rachunku 

jednorazowo za dokument 50 zł 50 zł 

7. Dokonanie blokady środków na 
rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych 
kredytów – za każdą zawartą umowę: 

   

7.1. z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 

7.2. z innymi bankami jednorazowo 100 zł 100 zł 

8. Potwierdzenie wykonania blokady 
środków na rachunku bankowym 

jednorazowo 20 zł 20 zł 

9. Sporządzenie historii rachunku    

9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 10 zł 10 zł 

9.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 15 zł 15 zł 

                                                           
1 Wypłaty gotówki z rachunku w złotych polskich, w wysokości przekraczającej 20 000 PLN należy awizować co najmniej 1 dzień przed 
dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,4 % minimum 200 zł od kwoty wypłaty przewyższającej 20 000 zł w dniu dokonania 
wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,4% kwoty 
awizowanej minimum 200 zł. 
2 Wypłaty gotówki z rachunku w walutach obcych, w wysokości przekraczającej 2 000 EUR lub 2 000 USD należy awizować co najmniej 1 dzień 
przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,4 % minimum 300 zł od kwoty wypłat 
przewyższającej 2 000 EUR lub 2 000 USD w dniu dokonania wypłat. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,4 % minimum 300 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki zależna jest 
od stanu gotówki w danej placówce Banku. 
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Rozdział IV. KARTY KREDYTOWE  

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania 
Wysokość opłaty/prowizji 

VISA BUSINESS CREDIT VISA BUSINESS GOLD 

1. Wydanie karty płatniczej (kredytowej) jednorazowo  0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty płatniczej (kredytowej) jednorazowo  0 zł 0 zł 

3. Obsługa karty kredytowej    

3.1. w 1. roku użytkowania rocznie 0 zł 0 zł 

3.2. od 2. roku użytkowania, jeżeli wartość 
transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
obciążających rachunek karty wynosi  
w poprzednim cyklu rozliczeniowym: 

   

3.2.1. mniej niż 10 000 zł rocznie 75 zł nie dotyczy 

3.2.2. co najmniej 10 000 zł rocznie 0 zł nie dotyczy 

3.2.3. mniej niż 25 000 zł rocznie nie dotyczy 250 zł 

3.2.4. co najmniej 25 000 zł rocznie nie dotyczy 0 zł 

4. Wydanie/wznowienie dodatkowej karty 
płatniczej (kredytowej) 

jednorazowo 50 zł 50 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty płatniczej 
(kredytowej) 

rocznie 50 zł 75 zł 

6. Wydanie duplikatu karty1 jednorazowo 30 zł 30 zł 

7. Wydanie nowej karty w miejsce karty 
zastrzeżonej2 

jednorazowo 30 zł 30 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

9. Transakcje bezgotówkowe3 od transakcji 0 zł 0 zł 

10. Wypłata gotówki w bankomatach  
i w kasach banków: 

   

10.1. w kraju od transakcji 3 % min. 5 zł 3 % min. 5 zł 

10.2. za granicą od transakcji 3 % min. 10 zł 3 % min. 10 zł 

11. Sprawdzenie salda w bankomacie4 jednorazowo 0 zł 0 zł 

12. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

13. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie 
karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

15. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 

16. Obniżenie wysokości limitu kredytowego od zmiany 0 zł 0 zł 

17. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od 
kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

5 % min. 100 zł 5 % min. 100 zł 

18. Wysłanie wezwań do zapłaty jednorazowo za 
wezwanie 

0 zł 0 zł 

19. Wysłanie upomnień/ monitów jednorazowo za 
upomnienie/ monit 

20 zł 20 zł 

20. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych 
na wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo za 
dokument 

20 zł 20 zł 

21. Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych (historii rachunku) 

   

21.1. za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 10 zł 10 zł 

21.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 15 zł 15 zł 

                                                           
1 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
3 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
4 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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Rozdział V. KREDYTY 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

KREDYT OBROTOWY 
KREDYT W RACHUNKU 

BIEŻĄCYM 
KREDYTY INWESTYCYJNY 

1. Rozpatrzenie wniosku 
kredytowego – 
prowizja 
przygotowawcza1 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Udzielenie/ 
przedłużenie/ 
podwyższenie kwoty 
kredytu 

jednorazowo 
od  kwoty 
kredytu/ 

podwyższenia 

od 0,5 % do 3 % od 0,5 % do 3 % od 0,5 % do 3 % 

3. Gotowość finansowa2 miesięcznie nie dotyczy od 0 % do 3 % nie dotyczy 

4. Spłata całości lub części 
kredytu przed 
terminem - prowizja 
rekompensacyjna 

jednorazowo 
od kwoty 

wcześniejszej 
spłaty 

od 0 % do 3 % nie dotyczy od 0 % do 3 % 

5. Wydanie promesy 
udzielenia kredytu3 

jednorazowo 
od kwoty 

przyrzeczonej 
0,5 % min. 100 zł 0,5 % min. 100 zł 0,5 % min. 100 zł 

6. Prolongowanie terminu 
spłaty kredytu 

jednorazowo 
od kwoty 

prolongowanej 
0,5 % min. 100 zł nie dotyczy 0,5 % min. 100 zł 

7. Zmiana postanowień 
umowy kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo za 
aneks 

200 zł 200 zł4 200 zł 

8. Wydanie opinii  
i zaświadczeń 
bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo za 
dokument 

100 zł 100 zł 100 zł 

9. Sporządzenie 
pisemnego wyjaśnienia 
dokonanej oceny 
zdolności kredytowej 
na wniosek Klienta 

jednorazowo za 
dokument 

350 zł 350 zł 350 zł 

10. Sporządzenie historii 
kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

za każdy 
rozpoczęty rok 
kalendarzowy 

100 zł 100 zł 100 zł 

11. Sporządzenie kopii 
dokumentu, w tym 
umowy na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo za 
dokument 

30 zł 30 zł 30 zł 

12. Wysyłanie wezwań do 
dostarczenia 
określonych w umowie 
kredytu dokumentów 

jednorazowo za 
wezwanie 

50 zł 50 zł 50 zł 

13. Wysłanie wezwań do 
zapłaty5 

jednorazowo za 
wezwanie 

0 zł 0 zł 0 zł 

14. Wysłanie upomnień/ 
monitów6 

jednorazowo za 
upomnienie/ 

monit 
20 zł 20 zł 20 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. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie 
kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 
2 Wysokość prowizji podana w stosunku rocznym. Pobierana jest miesięcznie od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji  
a wykorzystanym. 
3 W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta  
z transakcji. 
4 W przypadku aneksu dotyczącego przedłużenia okresu kredytowania o kolejny okres opłata wynosi 100 zł.  
5 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku  
z tytułu zabezpieczenia kredytu. 
6 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane upomnienie/monit do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami 
Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 
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Lp. Tytuł opłaty/prowizji 
Tryb 

pobierania 

Wysokość opłaty/prowizji 

KREDYT OBROTOWY 
KREDYT W RACHUNKU 

BIEŻĄCYM 
KREDYTY INWESTYCYJNY 

15. Wystąpienie przez Bank 
z wnioskiem o wpis 
hipoteki w księdze 
wieczystej, 
ustanowienie zastawu 
rejestrowego itp. 

jednorazowo 300 zł 300 zł 300 zł 

16. Powtórne wydanie 
Klientowi dokumentów 
przysługujących mu 
formalnie w procesie 
kredytowania 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 

17. Inne czynności 
związane z kredytem na 
wniosek Kredytobiorcy7 

jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 
według kosztów 

rzeczywistych 
według kosztów 

rzeczywistych 

                                                           
7 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji. 
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Rozdział VI. CZYNNOŚCI KASOWE 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

1. Wpłaty gotówkowe w złotych 
przekazywane na rachunki1:   

1.1. klientów indywidualnych 
prowadzone w Banku od transakcji 0 zł 

1.2. klientów instytucjonalnych 
prowadzone w Banku od transakcji 3 zł 

1.3. prowadzone w innych bankach 
krajowych w systemie ELIXIR 

od transakcji 0,6 % min. 3,50 zł 

1.4. prowadzone w innych bankach 
krajowych w systemie Express ELIXIR2 

od transakcji 15 zł 

1.5. prowadzone w innych bankach 
krajowych w systemie SORBNET3 

od transakcji 30 zł 

2. Płatność kartą obcą w kasie Banku od transakcji 0,6 % min. 3,50 zł 

3. Doładowania telefonów na kartę od transakcji 0 zł 

                                                           
1 W przypadku wpłaty gotówki z udziałem bilonu w danym dniu kalendarzowym pobiera się dodatkową opłatę:  

 10 zł – od 51 sztuk do 500 sztuk bilonu;  

 30 zł – za każde następne rozpoczęte 500 sztuk bilonu. 
2 Zlecenia Express ELIXIR realizowane są wyłącznie w walucie PLN w kwocie do 10 000,00 zł. 
3 Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych. 
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Rozdział VII. GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

1. Wystawienie promesy gwarancji/ 
poręczenia/ awalu jednorazowo  150 zł 

2. Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ 
awalu - prowizja przygotowawcza jednorazowo  od 150 zł do 250 zł 

3. Przyznanie limitu od kwoty limitu 1 % min. 150 zł 

4. Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ 
awalu1 

od kwoty zobowiązania  
w okresach miesięcznych 

od 0,10 % do 0,20 % min. 50 zł 

5. Zmiana warunków gwarancji/ 
poręczenia/ awalu 

jednorazowo  150 zł 

6. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu jednorazowo od kwoty roszczenia 0,25 % min. 200 zł 

                                                           
1 Prowizja pobierana „z góry” za każdy rozpoczęty 1-miesięczny okres licząc od daty wystawienia gwarancji/poręczenia/awalu do dnia 
wygaśnięcia zobowiązań Banku. 
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Rozdział VIII. USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Tytuł opłaty/prowizji Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 

1. Sporządzenie kopii/ duplikatu 
dokumentu1 

jednorazowo za dokument 20 zł 

2. Wydanie opinii i zaświadczeń 
bankowych2 

jednorazowo za dokument 50 zł 

3. Inne czynności na wniosek Klienta jednorazowo według kosztów rzeczywistych 

4. Udzielenie informacji zbiorczej  
o rachunkach bankowych  
(np. posiadaczowi rachunku, 
spadkobiercy)  

jednorazowo 35 zł 

5.  Opłaty dodatkowe z tytułu dostawy 
dokumentów 

 

5.1. Przesyłki krajowe   

5.1.1. Tryb zwykły – list polecony  jednorazowo 6 zł 

5.1.2. Tryb ekspresowy – przesyłka kurierska  jednorazowo 50 zł 

5.2. Przesyłki zagraniczne  

5.2.1. Tryb zwykły – list polecony  jednorazowo 15 zł/ 30 PLN3 

5.2.2. Tryb ekspresowy – przesyłka kurierska  jednorazowo 150 zł 

 

                                                           
1 Dotyczy kopii/duplikatów innych dokumentów niż wskazane w Rozdziałach I – VII. 
2 Dotyczy opinii i zaświadczeń innych niż wskazane w Rozdziałach I – VII. 
3 W trybie przyspieszonym dostawy dokumentów.  

 


