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                                     Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe  

 pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Józefowie nad Wisłą   

od podmiotów niefinansowych 

stan na 16.05.2022 r. 

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 
1. Taryfa prowizji i opłat bankowych BS w Józefowie nad Wisłą dla klientów indywidualnych i podmiotów 

gospodarczych , zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach BS w 

Józefowie nad Wisłą , zwanego dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są : 

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

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych. 

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

inaczej. 

5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 

również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych  w obrocie dewizowym. 

6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub 

koszty podane prze banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione 

przez koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

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

8. 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. 

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

sprzedaży produktu/usługi , której dotyczy. 

10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą 

wynikać z umów zawieranych z Bankiem.  

11. Bank nie pobiera opłat i prowizji od przekazów środków na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i 

fundacji, których rachunki prowadzi Bank oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów 

szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym . 

( wykaz OPP znajduje się na stronie: http://pozytek.ngo.pl )  

12. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich 

anulowania z przyczyn , za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 

http://pozytek.ngo.pl/
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II. WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ 

BANK SPÓŁDZIELCZY W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ OD PODMIOTÓW NIEFINANSOWYCH. 

KLIENCI INDYWIDUALNI 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 

A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY „ROR” 

1. Otwarcie rachunku płatniczego bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku  płatniczego– miesięcznie 6,00 zł 

3. Wpłata własna gotówki na rachunek płatniczy prowadzony w Banku bez opłat 

4. Wypłata gotówki  z rachunku płatniczego w Banku bez opłat 

5. 

Przelew na rachunek : 
a) w Banku 
b) do innych banków (ELIXIR) ( z wyłączeniem wpłat ZUS/US) 
c) do innych banków krajowych (ELIXIR) opłaty ZUS, US) 
d) do innych banków SORBNET 
e) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł  ( z wyłączeniem wpłat 

ZUS/US) 
f) do innych banków EXPRESS ELIXIR -do kwoty 5.000zł  opłaty ZUS, US 

  

         bez opłat 
           3,00 zł 
            6,00zł 
           30,00zł 
              5,00zł 
 
            10,00zł 

6. 

Zlecenie stałe na rachunek : 
a) w Banku 
b) do innych banków 
c) utworzenie/zmiana zlecenia stałego 
d) utworzenie/zmiana zlecenia stałego wg indywidualnego terminarza 

- w placówce Banku 
- za pośrednictwem Internet Banking 
       d)  odwołanie zlecenia stałego 

 
bez opłat 
3,00 zł 
5,00 zł 
10,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
3,00 zł 

7. 

Polecenie zapłaty: 
a) zgoda na obciążanie rachunku 
b) obciążenie rachunku przez polecenie zapłaty 
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 

 
5,00 zł 

bez opłat 
bez opłat 

 
 
 

8. 

Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną raz w miesiącu 
b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: 

I. odbierany w siedzibie Banku 
II. wysyłany listem zwykłym 

 
III. wysyłany listem poleconym 

 
c) wysyłany przez Bank drogą elektroniczną 
d) informacja o stanie rachunku na hasło –miesięcznie 

 
bez opłat 

 
              5,00 zł 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

bez opłat 
10,00 zł 

9. 
Wystawienie i wysyłanie monitów (wezwań) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 
niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego 
poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (za każdy wysłany monit). 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

 

10. Likwidacja rachunku płatniczego przed upływem 90 dni od dnia otwarcia rachunku 50,00 zł 

11. Likwidacja rachunku płatniczego po upływie 90 dni od dnia otwarcia rachunku 20,00zł 

A. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY  ROR- „SENIOR” 

1.  Otwarcie rachunku płatniczego bez opłat 

2. 
Prowadzenie rachunku płatniczego przez  okres 12 miesięcy (Uwaga: po upływie 12 miesięcy 
opłata wynosi 3,00zł)  

bez opłat 
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3. Wpłata własna gotówki na rachunek płatniczy prowadzony w Banku bez opłat 

4. Wypłata gotówki  z rachunku płatniczego w Banku bez opłat 

5. 

Przelew na rachunek: 
a) w Banku 
b) do innych banków (ELIXIR) ( z wyłączeniem wpłat ZUS/US) 
c) do innych banków (ELIXIR) (opłaty ZUS, US) 
d) do innych  banków  SORBNET 
e) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł  ( z wyłączeniem wpłat 

ZUS/US) 
f) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł  - opłaty ZUS, US 
 

           bez opłat 
3,00 zł 

               6,00zł 
30,00zł 

              5,00zł 
 

10,00zł 

6. 

Zlecenie stałe na rachunek : 
a) w Banku 
b) do innych banków 
c) utworzenie/zmiana zlecenia stałego 
d) utworzenie/zmiana zlecenia stałego wg indywidualnego terminarza 

- w placówce Banku 
- za pośrednictwem Internet Banking 
      e)  odwołanie zlecenia stałego 

 
bez opłat 
3,00 zł 
5,00 zł 
10,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
3,00 zł 

7. 

Polecenie zapłaty: 
a) zgoda na obciążanie rachunku 
b) obciążenie rachunku płatniczego przez polecenie zapłaty 
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 

 
5,00 zł 

bez opłat 
bez opłat 

8. 

Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną raz w miesiącu 
b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: 

I. odbierany w siedzibie Banku 
II. wysyłany listem zwykłym 

 
III. wysyłany listem poleconym 

 
c) wysyłany przez Bank drogą elektroniczną 
d) informacja o stanie rachunku na hasło –miesięcznie 

 
bez opłat 

 
              5,00 zł 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

bez opłat 
10,00 zł 

9. 
Wystawienie i wysłanie monitów (wezwań) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 
niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego 
poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (za każdy wysłany monit). 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

 

10. Likwidacja rachunku płatniczego przed upływem 90 dni od dnia otwarcia rachunku 50,00zł 

11. Likwidacja rachunku płatniczego po upływie 90 dni od dnia otwarcia rachunku 20,00 zł 

A. 2. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY  ROR- „STUDENT  

1.  Otwarcie rachunku płatniczego bez opłat 

2. 
Prowadzenie rachunku płatniczego przez  okres 12 miesięcy 
Uwaga: po upływie 12 miesięcy opłata wynosi 6 ,00 zł w tym konto internetowe 0 złotych) 

3,00 zł   ( w tym konto 
internetowe 0 zł) 

3. Wpłata własna gotówki na rachunek płatniczy prowadzony w Banku bez opłat 

4. Wypłata gotówki  z rachunku płatniczego w Banku bez opłat 

5. 

Przelew na rachunek : 
a) w Banku 
b) do innych banków (ELIXIR) ) ( z wyłączeniem wpłat ZUS/US) 
c) do innych banków (ELIXIR) (opłaty ZUS, US) 
d) do innych banków SORBNET 
e) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł   ( z wyłączeniem 

wpłat ZUS/US) 
f) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł   - opłaty ZUS, US 
 

           bez opłat 
3,00 zł 

            30,00 zł   
 

              5,00zł 
 

10,00zł 
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6. 

Zlecenie stałe na rachunek : 
a) w Banku 
b) do innych banków 
c) utworzenie/zmiana zlecenia stałego 
d) utworzenie/zmiana zlecenia stałego wg indywidualnego terminarza 

- w placówce Banku 
- za pośrednictwem Internet Banking 
        e)  odwołanie zlecenia stałego 

 
bez opłat 
3,00 zł 
5,00 zł 
10,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
3,00 zł 

7. 

Polecenie zapłaty: 
a) zgoda na obciążanie rachunku płatniczego 
b) obciążenie rachunku płatniczego przez polecenie zapłaty 
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 

 
5,00 zł 

bez opłat 
bez opłat 

8. 

Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną raz w miesiącu 
b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: 

I. odbierany w siedzibie Banku 
II. wysyłany listem zwykłym 

 
III. wysyłany listem poleconym 

 
c) wysyłany przez Bank drogą elektroniczną 
d) informacja o stanie rachunku na hasło –miesięcznie 

 
bez opłat 

 
              5,00 zł 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

bez opłat 
10,00 zł 

9. 
Wystawienie i wysłanie monitów (wezwań) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 
niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym, do dłużnika lub jego 
poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (za każdy wysłany monit). 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

 

10. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Internet Banking 0,00zł 

11. Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od dnia otwarcia rachunku 50,00zł 

12. Likwidacja rachunku po upływie 90 dni od dnia otwarcia rachunku 
             20,00 zł 

 
 

A. 3. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY  ROR- „JUNIOR” 

1. Otwarcie rachunku płatniczego bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku  płatniczego bez opłat 

3. Wpłata własna gotówki na rachunek płatniczy prowadzony w Banku bez opłat 

4. 
 

Wypłata gotówki  z rachunku płatniczego w Banku bez opłat 

5. Wyciąg z rachunku płatniczego raz w miesiącu bez opłat 

6. Przelew na rachunek w Banku bez opłat 

7. Przelew na rachunek do innych banków (ELIXIR) . 3,00zł 

7a. Przelew na rachunek do innych banków (EXPRESS ELIXIR)  do kwoty 5.000zł   5,00zł 

8. Aktywacja i Abonament usługi SMS bez opłat 

9. Wysyłanie wiadomości przez SMS 

Pakiet 5 SMS -bez 
opłat; 

Kolejne w miesiącu 
0,30zł/SMS 

10. Likwidacja rachunku płatniczego bez opłat 

KARTY VISA DLA KONTA ROR -JUNIOR 

22. Wydanie pierwszej karty 10,00 zł 

23. Wznowienie karty 20,00 zł 
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24. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

25. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 1,00 zł 

26. 

Płatność kartą: 
a) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
b) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych 
c) we wskazanych kasach banków za Zrzeszenia Banku BPS SA 
d) w Internecie 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

27. 

Wypłata gotówki: 
a) w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA,  SGB S.A., bankomatach  BNP BGŻ oraz 

Planet cash4you      
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówce banku i na stronie internetowej BPS SA 

b) w pozostałych bankomatach w kraju 
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych  
d) poprzez usługę VISA Cash back (wypłata w kasie placówki handlowo-usługowej) w 

Polsce 
e) we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia Banku BPS SA 
f) w kasie innego banku w kraju 
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 
h) w placówce Poczty Polskiej 

 
bez opłat 

 
 
 

4,00 zł 
               4,00zł 

bez opłat 
 

bez opłat 
4,00 zł 

2,00% min. 10,00zł 
4,00 zł 

28. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

29. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

30. Zastrzeżenie karty  bez opłat 

31. Zamiana danych Użytkownika karty  bez opłat 

32. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 

33. 
Rezygnacja z karty  
 

bez opłat 

 NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave 

1. Wydanie pierwszej  naklejki bez opłat 

2. Wznowienie naklejki 20,00zł 

3. Wydanie duplikatu naklejki 20,00zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie naklejki  od każdej naklejki wydanej do rachunku 2,50zł 

5. 

Płatność naklejką: 
a) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
b) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 
c) w Internecie 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 

6. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

7. Zastrzeżenie naklejki  bez opłat 

8. Zmiana danych Użytkownika naklejki  bez opłat 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 

10. Rezygnacja z naklejki bez opłat 

A.4. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 

1. Otwarcie rachunku  bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku  bez opłat 

3. Wpłata własna gotówki na rachunek bez opłat 
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4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku bez opłat 

5. 

Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce 

Po wykorzystaniu pakietu, opłata za przelew : 
w placówce Banku 
w systemie Internet Bankingu 

bez opłat  
 

3,00 zł 
1,00 zł 

6. Polecenie zapłaty bez opłat 

7. Wyciąg z rachunku bankowego dostępny w systemie Internet Banking bez opłat 

8. Likwidacja rachunku  bez opłat 

9. Usługa bankowości elektronicznej - system Internet Banking ( aktywacja, abonament, hasła sms) bez opłat 

10. Pobranie informacji o posiadanych rachunkach w  Centralnej Informacji              5,00 zł 

 KARTY VISA DLA PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO 

1. Wydanie karty bez opłat 

2.  Opłata miesięczna bez opłat 

3. 

Płatność kartą: 
e) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
f) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych 
g) we wskazanych kasach banków za Zrzeszenia Banku BPS SA 
h) w Internecie 

 
bez opłat  
bez opłat  

 
bez opłat  
bez opłat 

4. 

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku Płatniczego 
z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS 

Po wykorzystaniu pakietu, opłata za wypłatę gotówki: 

a) w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, , SGB S.A., bankomatach  BGŻ BNP Paribas 
oraz Planet cash4you      

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówce banku i na stronie internetowej BPS SA 
b) w pozostałych bankomatach w kraju 
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych  
d) poprzez usługę VISA Cash back (wypłata w kasie placówki handlowo-usługowej) w 

Polsce 
e) we wskazanych kasach banków z Zrzeszenia Banku BPS SA 
f) w kasie innego banku w kraju 
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 
h) w placówce Poczty Polskiej 

bez opłat  
 
 
 

bez opłat 
 
 

4,00 zł 
4,00zł 

 
bez opłat 

 
bez opłat 
4,00 zł 

   2,00% min.10,00zł 
4,00 zł 

5. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

6. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

7. Zastrzeżenie karty bez opłat 

8. Zmiana danych użytkownika karty bez opłat 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN bez opłat 

10. Rezygnacja z karty  bez opłat 

B. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (Á VISTA) 
POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ ( otwierany w Banku do dnia 07.08.2018 r.) ;  

RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY (prowadzony w Banku od 08.08.2018 r.) 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bez opłat 

3. Wpłata własna bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa bez opłat 
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5. 
Wydanie książeczki (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego) 

a) pierwsza książeczka 
b) kolejna książeczka wydana do rachunku 

 
bez opłat 
30,00 zł 

6. 
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 
oszczędnościowej. (nie dotyczy rachunku oszczędnościowego) 

30,00 zł 

7. 
Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji(nie dotyczy rachunku 
oszczędnościowego) 

10,00 zł 

8. Likwidacja książeczki/ Likwidacja rachunku oszczędnościowego 20,00 zł 

9. 

Utracenie książeczki oszczędnościowej(nie dotyczy rachunku oszczędnościowego): 
a) przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce,  
b) umorzenie książeczki oszczędnościowej 

 

             20,00 zł 
10,00 zł 

C. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI 
POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

1. Prowadzenie rachunku bez opłat 

2. Wydanie pierwszej książeczki   20,00 zł 

3. Wymiana książeczki 20,00 zł 

4. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 

5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w Banku bez opłat 

6. 

Przelew na rachunek: 
a) w Banku 
b) do innych Banków (ELIXIR) 
c) do innych Banków SORBNET 
d) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł   
 

           bez opłat 
3,00 zł 
30,00 zł 
  5,00zł 

7. 
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na 
podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym lub 
zabezpieczającym 

50,00 zł 

8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 10,00 zł 

9. 
Utracenie książeczki oszczędnościowej: 

a) przyjęcie zgłoszenia o utraconej książeczce, 
b) umorzenie książeczki 

 
20,00 zł 
10,00 zł 

10. 
Likwidacja wkładu oszczędnościowego 
 

5,00 zł 

11. 
Likwidacja wkładu oszczędnościowego przed umownym terminem 
 

25,00 zł 

D. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH  DLA RAD RODZICÓW I INNYCH 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku 

0,20 % max 200,00zł 
(Uwaga: nie dotyczy 

wypłaty transzy 
kredytu) 

5. 

Przelew na rachunek: 
a) w Banku 
b) do innych banków  (ELIXIR) 
c) do innych Banków SORBNET 
d) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł   

 
bez opłat 
3,00 zł 

 
30,00zł 

              5,00zł 
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6. Wydanie spersonalizowanych blankietów czekowych (za 1 blankiet) 2,00 zł 

7. 

Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną raz w miesiącu 
b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: 

I. odbierany w siedzibie Banku 
II. wysyłany listem zwykłym 

 
III. wysyłany listem poleconym 

 
c) wysyłany przez Bank drogą elektroniczną 
d) informacja o stanie rachunku na hasło –miesięcznie 

 
bez opłat 

 
              5,00 zł 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

bez opłat 
10,00 zł 

8. Likwidacja rachunku 20,00 zł 

DODATKOWE CZYNNOŚCI związane z obsługą rachunków( nie dotyczą PRP) 

1. 

Historia rachunku – wyciąg (za stronę) 
a) za rok bieżący 
b) za lata ubiegłe 

 
5,00 zł max 100 zł za 

rok 
7,00 zł max 140 zł za 

rok 

2. 
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku/wysokości salda/obrotach, zajęciach 
egzekucyjnych i innych 

50,00 zł +23%VAT 

3. Wydanie kopii lub wtórnika dowodu księgowego (do wyciągu bankowego) 10,00 zł 

4. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do 
rozporządzania wskazanym  rachunkiem 

15,00 zł 

5. 
Dyspozycja na wypadek śmierci – przyjęcie, zmiana, odwołanie w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

50,00 zł 

6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych lub adresowych posiadacza rachunku bez opłat 

7. 
Wystawienie i wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika  lub jego 
poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 

5,00 zł+ rzeczywiste 
koszty przesyłki 

8. 
Realizacja tytułu wykonawczego – za każdy przekaz na rzecz organu egzekucyjnego. 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika po zaspokojeniu organu egzekucyjnego 

0,5 % wyegzekwowanej 
kwoty min. 10,00 zł 

max 100,00 zł 

9. 

Dokonanie blokady środków na rachunku tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za 
każdą zawartą umowę: 

a) z bankiem 
b) z innym bankiem 

 
 

bez opłat 
10,00 zł 

10. Potwierdzenie wykonania blokady środków (informacja zwrotna) 20,00 zł 

11. Wydanie opinii o Kliencie Banku na wniosek Klienta 100,00 zł 

12. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 
uprawnionym osobom, organom i instytucjom 
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w itp.105 ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego oraz w przypadku 
podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty 

20,00 zł lub na zasadzie 
wzajemności 

13.  Wypłata nieawizowanych środków powyżej kwoty 10.000,00 zł  
0,20 % ponad kwotę 

 10.000,00zł 
min.10,00zł 

14. Niepodjęcie awizowanych środków lub pobranie kwoty poniżej zamówienia 
0,30 % kwoty min. 
50,00 zł max.200zł 

15. Blokada środków na rachunku na życzenie klienta bez opłat 

16. Abonament „SMS” bez opłat 

17. Aktywacja usługi „SMS”  20,00 zł 

18. Wysłanie wiadomości przez „SMS” 0,30 zł/ SMS 

19. Za zmianę z r-ku wspólnego na indywidualny lub odwrotnie 50,00zł 



 
                             Zał. nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Józefowie nad Wisłą nr 55/2021  z dnia 30.12.2021 r. z późn.zm. 
                                   (I zmiana:  Zał. do Uchwały Zarządu BS w Józefowie nad Wisłą nr 2/2022 z dnia 11.01.2022 r.) 

                                   (II zmiana:  Zał. do Uchwały Zarządu BS w Józefowie nad Wisłą nr 12/2022 z dnia 07.03.2022 r.) 

        (III zmiana Zał. do Uchwały Zarządu BS w Józefowie nad Wisła nr 16/2022 z dnia 19.04.2022r.) 

                                 (IV zmiana:  Zał. do Uchwały Zarządu BS w Józefowie nad Wisłą nr 17/2022 z dnia 25.04.2022r.)  

                                IV zmiana:  Zał. do Uchwały Zarządu BS w Józefowie nad Wisłą nr 20/2022 z dnia 12.05.2022r.)  

 

20. Realizacja  dyspozycji  spadkobierców 50,00 zł 

21. Opłata za złożenie reklamacji za pośrednictwem systemu Ognivo na wniosek klienta 50,00zł 

22. 
Opłata za poszukiwanie rachunków spadkobierców w innych bankach za pośrednictwem 
systemu Ognivo na wniosek klienta 

100,00zł 

23. Opłata za zmianę rodzaju rachunku (nie dotyczy zmiany na PRP) 20,00 zł 

24. 
Opłata za duplikat wyciągu lub zestawienia opłat pobranych z tytułu usług związanych z 
prowadzeniem rachunku  

20,00 zł 

KARTY BANKOWE 

KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA  

1. Wydanie pierwszej karty 25,00 zł 

2. Wznowienie karty 25,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 zł 

5. 

Płatność kartą: 
a) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
b)transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
c)we wskazanych kasach banków za Zrzeszenia Banku BPS SA 
d) w Internecie 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

6. 

Wypłata gotówki: 
       a) w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB S.A.,  bankomatach BGŻ BNP Paribas , 
oraz Planetcash4you 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówce banku i na stronie internetowej BPS SA 

b) w pozostałych bankomatach w kraju 
c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych  
d) poprzez usługę VISA Cash back (wypłata w kasie placówki handlowo-usługowej) w 

Polsce 
e) we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia Banku BPS SA 
f) w kasie innego banku w kraju 
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 
h) w placówce Poczty Polskiej 

  
bez opłat 

 
 

4,00 zł 
4,00 zł 

 
bez opłat      

             
             bez opłat 

4,00 zł 
2,00% min. 10,00zł 

4,00 zł 

7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

8. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

9. Zastrzeżenie karty  bez opłat 

10. Zmiana danych Użytkownika karty  bez opłat 

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 

13. 
Rezygnacja z karty  
 

bez opłat 

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave 

1. Wydanie pierwszej naklejki bez opłat 

2. Wznowienie naklejki 25,00zł 

3. Wydanie duplikatu naklejki 25,00zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie naklejki od każdej naklejki wydanej do rachunku 2,50zł 

5. 
Płatność naklejką: 

a) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
b) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

 
bez opłat 
bez opłat 
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c) w Internecie bez opłat 

6. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

7. Zastrzeżenie naklejki bez opłat 

8. Zmiana danych Użytkownika naklejki  bez opłat 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 

      10. 

 
Rezygnacja z naklejki 
 
 

bez opłat 

OBSŁUGA OBCYCH KART PŁATNICZYCH 

1.  Usługa Cash back (max. 500,00 zł jednorazowo) bez opłat 

2. 

Przelewy przekazywane na rachunek  
a) w Banku 
b) do innych banków krajowych ( z wyłączeniem wpłat ZUS/KRUS/US) 
c) do innych banków krajowych (opłaty ZUS, KRUS, US) 

 
 
 
 

          bez opłat 
    0,70 % min. 4,00 zł 
        max 200,00 zł 
    0,70% min. 6,00zł 

  max. 200,00zł 
 

KREDYTY I GWARANCJE KLIENCI INDYWIDUALNI 

A. KREDYTY  

1. 

Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu : 

a) gotówkowy ze spłatą od 1 roku  do 5 lat 

b) gotówkowy ze spłatą powyżej 5 do 15 lat 

c) kredyty w ROR  

d) mieszkaniowego  

e) uniwersalnego kredytu hipotecznego  

f) na zakup samochodu osobowego 

g) odnowienie kredytu w ROR 

h) gotówkowego na remont 

wysokość prowizji może być negocjowana przy kwocie kredytu powyżej 100.000zł 

 

1%-3,5% min. 100zł  

1%-3% min. 200,00 zł 

1%-4 % min.100,00 zł 

1%-2% min. 200,00 zł 

1%-3%min. 200,00 zł 

1%- 3% min.100,00zł 

1%-3% min. 100,00 zł 

1%-3% min. 100,00 zł 

 

2. 
Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu, raty kredytu: 
- na warunkach komercyjnych  

bez opłat 
 

3. 

Rekompensata w przypadku całości lub części kredytu do 36 miesięcy od zawarcia Umowy 
kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) 
 
 
 
*do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu. Rekompensaty nie 
pobiera się w przypadku spłaty całości kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez kredytobiorcę Umowy kredytu, w 
przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie, albo jeżeli wcześniejsza częściowa spłata 
kapitału kredytu następuje z powodu zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego 
**dotyczy umów zawartych od 01.01.2022 r.  

max. 3% i nie więcej 
niż wysokość odsetek, 
które byłyby naliczone 

od spłacanej przed 
terminem całości lub 

części kredytu 
hipotecznego w okresie 
roku od dnia faktycznej 

spłaty 

4. 
Rekompensata w przypadku całości lub części kredytu powyżej 36 miesięcy od zawarcia Umowy 
kredytu (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty) 
 

bez opłat 

5. Zmiana, uzupełnienie warunków umowy dotyczących:  
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a) prolongata terminu spłaty raty kredytu ,   
b) prolongata terminu ostatecznej spłaty kredytu z terminem prolongaty do 3 miesięcy 
c) prolongata terminu ostatecznej spłaty kredytu z terminem prolongaty powyżej 3 miesięcy 
d) zawarcie umowy ugody 

1 % min. 100,00 zł 
1-2% min. 100,00zł 
1-4% min.100,00zł 
2% min. 50,00zł 

 

6. 
Podwyższenie kwoty udzielonego kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 
wydłużenie terminu spłaty. 
 

   4 %  min. 100,00 zł 

7. Podwyższenie kwoty kredytu (od kwoty podwyższenia) 1%-2% min. 200,00 zł 

8. 
Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem zmiany 
przedmiotu zabezpieczenia kredytu oraz zmiany formuły oprocentowania (za aneks) 

 
200,00 zł 

 

9. Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczenia (jednorazowo)             200,00 zł 

10. 

 
Wydanie promesy udzielenia kredytu  (kwota pomniejszy wysokość prowizji za udzielenie 
kredytu, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji) 
 

      0,5% min. 100,00 zł 

B. DODATKOWE CZYNNOŚCI KREDYTOWE 

1. 

Sporządzenie i wydanie kopii dokumentów 
(w tym umowy kredytowej na wniosek Kredytobiorcy)- za każdy dokument: 
- wydany z bieżących akt kredytowych 
- wymagający poszukiwania w archiwum 

 
 

30,00 zł 
70,00 zł 

2. Wyciąg z rachunku na wniosek klienta 10,00 zł 

3. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości jego zadłużenia lub jego braku 100,00 zł + 23%VAT 

4. Wystawienie i wysłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień (za każdy wysłany monit) 
5,00 zł+ rzeczywiste 

koszty przesyłki 

5. 
Wystawienie i wysłanie przypomnienia o dostarczenie brakujących dokumentów (np. polisy 
ubezpieczeniowej, informacji ekonomiczno- finansowej np.) 

20,00 zł + rzeczywiste 
koszty przesyłki 

6. Za inne czynności związane z obsługą kredytów na wniosek klienta. 150,00 zł 

7. Za wydanie pisemnego uzasadnienia w przypadku odmownej decyzji udzielenia kredytu 200,00 zł 

8. 

Opłata za czynności związane z przygotowaniem i analizą wniosku kredytowego  
-  od kwoty 1000,00zł do 5.000,00zł 
-  od kwoty 5.000,01zł do10.000,00zł 
-  od kwoty 10.000,01zł do50.000,00zł 
-  od kwoty 50.000,01zł do 200.000,00zł 
-  powyżej 200 000,01 zł 
- od kredytów mieszkaniowych i hipotecznych (niezależnie od kwoty) 
Za czynności związane z przygotowaniem  i analizą wniosku o zmianę warunków kredytowania 

 
70,00 zł 

 110,00 zł 
170,00 zł 
220,00 zł 
320,00 zł 

             470,00zł 
               80,00zł 

9. 

Telefoniczna interwencja do kredytobiorcy lub poręczyciela związana z nieterminową spłatą 
kredytu 
*(nie dotyczy umów gdzie, Bank nalicza odsetki za opóźnienie w wysokości dwukrotności 
odsetek ustawowych równych wysokości sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku 
Polskiego i 5,5 p.p.) 

1,00zł 

10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 

100,00 zł + koszty 
dojazdu wg stawki za 
przejechany kilometr 

określony w 
Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury  

11. Badanie księgi wieczystej. 20,00 zł 

12. Opłata za przygotowanie i przesłanie wniosku o wpis hipoteki  150,00 zł 

13. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Banku krajowym (jednorazowo) 30,00 zł 
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14. 

Sporządzenie zaświadczenia o historii lub spłacie  kredytu udzielonego, na wniosek 
kredytobiorcy: 

a) gdy spłaty dokonano w roku bieżącym, 
b) gdy spłaty dokonano w latach poprzednich. 

 
 30,00 zł  + 23% VAT 
 70,00 zł  + 23% VAT 

C. GWARANCJE BANKOWE 

1. 

Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń z zastrzeżeniem: 
- na okres 1 roku 
- na okres od 1 roku do 2 lat 
- na okres od 2 lat do 3 lat 
- na okres powyżej 3 lat 

 
2 % - 3 % min 50,00 zł 

4 % min 50,00 zł 
6 % min 50,00 zł 
9 % min 50,00 zł 

DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego – za każdy depozyt 50,00 zł 

2. 

Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt: 
a) duplikatów kluczy - miesięcznie 
b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 

– miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu 
c) papierów wartościowych (obligacji itp.) – rocznie od jednego dokumentu  

Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez 
instytucje wymiaru sprawiedliwości 
 

 
5,00 zł 
5,00 zł 

 
5,00 zł 

CZYNNOŚCI KASOWE 

1. 

Wpłaty gotówkowe przekazywane w systemie ELIXIR na rachunek : 
d) w Banku 
e) do innych banków krajowych ( z wyłączeniem wpłat ZUS/KRUS/US) 

 
f) do innych banków krajowych (opłaty ZUS, KRUS, US) 

 
bez opłat 

0,70 % min. 4,00 zł 
max 200,00 zł 

    0,70% min. 6,00zł 
       max. 200,00zł 

2. Wymiana bilonu 0,2% min. 5,00zł 

3. 

Wpłaty gotówkowe przekazywane w systemie SORBNET na rachunki  
w innych bankach krajowych 

a) do kwoty 2.000,00 zł 
b) powyżej kwoty 2.000,00 zł 

 
 

30,00zł  
2% max. 250,00 zł 

INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI BANKOWYMI 

 
1. 

Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych dokumentów bankowych, 
dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych 
przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach 
bankowych 
 

50,00zł 

 
KONTA INTERNETOWE 

INTERNET BANKING – OSOBY FIZYCZNE 

1. 
Aktywacja usługi Internet Banking 
(Uwaga: ROR JUNIOR- 10,00 zł (*limit operacji dziennej-300,00 zł), ROR- STUDENT – 20,00zł 
) 

25,00 zł 

2. 
Abonament miesięczny  za korzystanie z usługi Internet Banking 
(Uwaga : ROR JUNIOR- 1,00 zł ROR- STUDENT – 0 zł) 

3,00 zł 

3. 

Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 
a) w Banku 
b) w innym banku 
c) do innych Banków SORBNET 
d) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł   

 
bez opłat 
1,00 zł 
30,00zł 
 5,00zł 

4. Odblokowanie hasła 10,00 zł 

5. Za wysyłanie haseł SMS 0,30 zł 
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OBSŁUGA TRANSAKCJI W OBROCIE DEWIZOWYM 

1. 

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych z banków krajowych i 
zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 
1.1 przelewy SEPA2)  - od transakcji 
 

1.2 polecenia wypłaty3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” od transakcji 

 
 

 koszty b. pośredn. 
 

0,1%min.20zł, 

max.100,00zł + koszty 
b. pośredn. 

2. 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta4)  - za zlecenie 

75,00zł 
+ koszty banków 

trzecich 

3. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym SEPA do banków zagranicznych 
3,00zł + koszty banków 

pośredn. 

4. 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym dot. transakcji krajowych w EUR lub 
transakcji wykonywanych w innych walutach niż EUR 

40,00zł+ koszty b. 
pośredn. 

5. 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie5): 
4.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” – od transakcji 

 
100,00zł 

 
 

6. 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń  wypłaty od kwoty 
50 000 EURO lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej6) 

 
100,00zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu – od transakcji 30,00zł+ 23%VAT 

8. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentownego 35,00 zł 

 
1) przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 
2) Przelew SEPA – przelew realizowany  przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 

Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 
- waluta transakcji EUR; 
- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on 

prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest 
kierowany przekaz; 

- występuje opcja kosztowa „SHA”; 
- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
- bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia przelewu SEPA-SCT( wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie 

internetowej Banku. 
3) polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T. 

SORBNET – EURO lub EuroELIXIR  instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 
wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

4) Opłaty nie pobiera się , jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5) Opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.4 . 
6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie 

NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
7) . przelew SORBNET - przelew powyżej  kwoty 999 999,99 z a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za 

wyjątkowo pilne 
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PODMIOTY INSTYTUCJONALNE 

RACHUNKI PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

A. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 

1. 
Otwarcie rachunku: 

a) bieżącego, pomocniczego 
20,00 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku – miesięcznie: 

a) bieżącego, pomocniczego 
15,00 zł 

3. 
Otwarci rachunku, prowadzenie rachunku – miesięcznie, likwidacja rachunku : 

a) rachunek VAT Split Payment 
                      bez opłat 

4. 

Wpłata gotówki na rachunek: 
1) Rachunki Przedsiębiorstw, Spółdzielni i Spółek 

 
2) Rachunki bieżące  indywidualne. 

 
 0,3%  min. 2,50 zł lub zgodnie z 
umową 
0,1% min.3,00 lub zgodnie z umową 

5. 
Wypłata gotówki z rachunku 
 

0,3 %   
( Uwaga: nie dotyczy wypłaty transzy 

kredytu ) 

6. 

Przelew na rachunek: 
a) w Banku 
b) do innych Banków krajowych (ELIXIR z wyłączeniem wpłat ZUS/US) 
c) do innych banków krajowych (ELIXIR-  opłaty ZUS, US) 
d) do innych Banków SORBNET 
e) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 10.000zł  ( z wyłączeniem 
wpłat ZUS/US) 
f) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 10.000zł   - opłaty ZUS, US 

 

 
                         bez opłat 

3,00 z 
                           6,00zł 

30,00 zł 
                            5,00zł 
 
                           10,00zł 

7. 

Zlecenie stałe na rachunek : 
a) w Banku 
b) do innych banków 
c) utworzenie/zmiana zlecenia stałego 
d) utworzenie/zmiana zlecenia stałego wg indywidualnego terminarza 

- w placówce Banku 
- za pośrednictwem Internet Banking 
       e)  odwołanie zlecenia stałego 

 
bez opłat 
3,00 zł 
5,00 zł 
10,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
3,00 zł 

8. 

Polecenie zapłaty: 
a) zapytanie o zgodę na obciążanie rachunku 
b) obciążenie rachunku przez polecenie zapłaty 
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na 

rachunku dłużnika 

5,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

9. 

Czeki: 
a) wydanie personalizowanego czeku – za jeden czek 
b) potwierdzenie czeku gotówkowego 
c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku 

Uwaga: opłata pobierana bez względu na ilość utraconych czeków 

 
2,00 zł 
30,00 zł 
30,00 zł 

10. 

Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, po każdej zmianie 

salda/raz w miesiącu 
b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: 

I. odbierany w siedzibie Banku 
II. wysyłany listem zwykłym 
III. wysyłany listem poleconym 

c) wysyłany przez Bank drogą elektroniczną 
informacja o stanie rachunku na hasło – miesięcznie 

 
 

10,00zł 
 

5,00 zł 
5,00 zł + rzeczywiste koszty przesyłki 
5,00 zł + rzeczywiste koszty przesyłki 

bez opłat 
10,00 zł 

11. Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od dnia otwarcia rachunku 50,00zł 

12. 
Likwidacja rachunku po upływie 90 dni od dnia otwarcia rachunku 
 
 

20,00 zł 
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B. RACHUNKI BIEŻĄCE DLA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 

1. 
Otwarcie rachunku 

a) bieżącego 
b) pomocniczego 

 
bez opłat 
bez opłat 

2. 
Prowadzenie rachunku – miesięcznie: 

a) bieżącego 
b) pomocniczego 

 
6,00 zł 
6,00 zł 

3. 
Otwarcie rachunku , prowadzenie rachunku- miesięcznie , likwidacja rachunku: 
a) rachunek VAT Split Payment 

bez opłat 

4. Wpłata gotówki na rachunek 
bez opłat 

 
 

5. 
Wypłata gotówki z rachunku 
 

dzienna wypłata do kwoty: 
1000,00 zł – 1,00zł 

a każda następna wypłata w danym 
dniu 

od 1000zł do 3000zł- 2,00zł 
powyżej 3000,00 zł – prowizja 0,20 % 

max 200,00zł 
(nie dotyczy wypłaty transzy kredytu ) 

6. 

Przelew na rachunek 
a) w Banku 
b) do innych Banków  krajowych ELIXIR (z wyłączeniem wpłat ZUS/US) 
c) do innych banków krajowych (ELIXIR (opłaty ZUS, US) 
d) do innych Banków SORBNET 
e) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł  ( z 

wyłączeniem wpłat ZUS/US) 
f) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł  – (opłaty 

ZUS, US) 

                         
                       bez opłat 

3,00 zł 
6,00zł 

30,00 zł 
5,00zł 

                        10,00zł 

7. 

Zlecenie stałe na rachunek : 
a) w Banku 
b) do innych banków 
c) utworzenie/zmiana zlecenia stałego 
d) utworzenie/zmiana zlecenia stałego wg indywidualnego terminarza 

- w placówce Banku 
- za pośrednictwem Internet Banking 

 e)  odwołanie zlecenia stałego 

 
bez opłat 
3,00 zł 
5,00 zł 

10,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
3,00 zł 

8. 

Polecenie zapłaty: 
a) zgoda na obciążanie rachunku  
b) obciążenie rachunku przez polecenie zapłaty 
c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na 

rachunku dłużnika 

 
5,00 zł 

bez opłat 
bez opłat 

9. 

Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę upoważnioną, raz w miesiącu 
b) na życzenie właściciela konta częściej niż raz w miesiącu: 

I. odbierany w siedzibie Banku 
II. wysyłany listem zwykłym 
III. wysyłany listem poleconym 

c) wysyłany przez Bank drogą elektroniczną 
d) informacja o stanie rachunku na hasło – miesięcznie 

 
bez opłat 

 
5,00 zł 

5,00 zł + rzeczywiste koszty przesyłki 
5,00 zł + rzeczywiste koszty przesyłki 

bez opłat 
10,00 zł 

10. Likwidacja rachunku przed upływem 90 dni od dnia otwarcia rachunku 50,00 zł 

11. 
Likwidacja rachunku po upływie 90 dni od dnia otwarcia rachunku 
 

20,00zł 

DODATKOWE CZYNNOŚCI związane z obsługą rachunków 

1. 
Historia rachunku – wyciąg (za stronę) 

c) za rok bieżący 
 

5,00 zł max 100,00 zł za rok 
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d) za lata ubiegłe 7,00 zł max 140,00 zł za rok 

2. 
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku/wysokości salda/obrotach, 
zajęciach egzekucyjnych i innych 

50,00 zł + 23%VAT  

3. Wydanie kopii lub wtórnika dowodu księgowego (do wyciągu bankowego) 10,00 zł 

4. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu 
pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 

 15,00 zł 

5. 
Dyspozycja na wypadek śmierci – przyjęcie, zmiana, odwołanie w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

50,00 zł 

6. 
Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych lub adresowych posiadacza 
rachunku 

bez opłat 

7. 
Wystawienie i wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika  
lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) 

5,00 zł + rzeczywiste koszty przesyłki 
 

8. 
Realizacja tytułu wykonawczego – za każdy przekaz na rzecz organu 
egzekucyjnego. 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika po zaspokojeniu organu egzekucyjnego 

0,5 % wyegzekwowanej kwoty  
min. 10,00 zł max 100,00 zł 

9. 

Dokonanie blokady środków na rachunku tytułu zabezpieczenia spłaty 
zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 

a) z bankiem 
b) z innym bankiem 

 
 

bez opłat 
10,00 zł 

10. Potwierdzenie wykonania blokady środków (informacja zwrotna) 20,00 zł 

11. Wydanie opinii o Kliencie Banku na wniosek Klienta 100,00 zł 

12. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom 
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w itp.105 ust. 2 pkt 2 Prawa bankowego 
oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty 

20,00 zł lub na zasadzie wzajemności 

13.  Wypłata nieawizowanych środków powyżej kwoty 10.000,00 zł  
0,20 % ponad kwotę 

 10.000,00zł min.10,00zł 

14. Niepodjęcie awizowanych środków lub pobranie kwoty poniżej zamówienia 0,30 % kwoty min. 50,00 zł max.200zł 

15. Blokada środków na rachunku na życzenie klienta bez opłat 

16. Abonament „SMS” bez opłat 

17. Aktywacja usługi „SMS” 20,00 zł 

18. Wysłanie wiadomości przez „SMS” 0,30 zł/ SMS 

19. Za  zmianę r-ku ze  wspólnego na indywidualny lub odwrotnie 50,00zł 

20. Realizacja  dyspozycji  spadkobierców 50,00 zł 

21. 
Opłata za złożenie reklamacji za pośrednictwem systemu Ognivo na wniosek 
klienta 

50,00zł 

22. 
Opłata za poszukiwanie rachunków spadkobierców w innych bankach za 
pośrednictwem systemu Ognivo na wniosek klienta 
 

100,00zł 

 INTERNET BANKING – PODMIOTY INSTYTUCJONALNE (z wyłączeniem rolników) 

1. Aktywacja usługi Internet Banking 30,00 zł 

2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi Internet Banking: 
 - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
 - przedsiębiorstwa, spółki, spółdzielnie 

 
15,00 zł 
30,00 zł 

3. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 
a) w  Banku 
b) do innym banków ELIXIR 
c) do innych Banków SORBNET 
d) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 10.000zł   

 
bez opłat 
1,00 zł 
30,00 zł 
5,00zł 

4. Odblokowanie hasła 10,00 zł 
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5. 

 
Za wysłanie haseł SMS 
 

0,30 zł 

6. Instalacja  systemu IBF w siedzibie klienta 150,00 zł 

7. Za  wydanie tokena (pierwszy)  0,00 zł 

8. Za wydanie  kolejnego tokena   150,00 zł 

9. Za wydanie zamienników tokena  w miejsce zniszczonych lub zagubionych 150,00 zł 

10. 
Interwencja pracownika w siedzibie klienta 

100,00 zł+ koszty dojazdu wg stawki 
za przejechany kilometr określony w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

INTERNET BANKING –ROLNICY 

1. Aktywacja usługi Internet Banking 25,00 zł 

2. Abonament miesięczny  za korzystanie z usługi Internet Banking 3,00 zł 

3. 

Realizacja przelewu na rachunki prowadzone: 
a) w Banku 
b) w innym banku 
c) do innych Banków SORBNET 
d) do innych banków EXPRESS ELIXIR do kwoty 5.000zł   

 
bez opłat 
1,00 zł 
30,00zł 
5,00zł 

4. Odblokowanie hasła 10,00 zł 

5. Za wysyłanie haseł SMS 0,30 zł 

 
KARTY BANKOWE 

KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBETOWA DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH  
(z wyłączeniem rolników) 

1. Wydanie pierwszej karty 25,00 zł 

2. Wznowienie karty 25,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 3,00 zł 

5. 

Płatność kartą: 
a) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
b) w punktach handlowo-usługowych za granicą 
c) we wskazanych kasach banków za Zrzeszenia Banku BPS SA 
d) w Internecie 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

6. 

Wypłata gotówki: 
a. w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB S.A.,  bankomatach BNP BGŻ , 

oraz Planetcash4you 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówce banku i na stronie internetowej BPS SA 

b. w pozostałych bankomatach w kraju 
c. transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych  
d. poprzez usługę VISA Cash back (wypłata w kasie placówki handlowo-usługowej) w 

Polsce 
e. we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia Banku BPS SA 
f. w kasie innego banku w kraju 
g. w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 
h. w placówce Poczty Polskiej 

 
 
 

bez opłat 
 

4,00zł 
4,00zł 

bez opłat 
 

bez opłat 
4,00 zł 

2,00 % min. 10,00zł 
4,00 zł 

                      

7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

8. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 
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9. 
Zastrzeżenie karty  
 

bez opłat 

10. 
 
Zamiana danych Użytkownika karty  

bez opłat 

11. 
 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 

15,00 zł 

12. 
 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 

1.000,00 zł 

13. 
 
Rezygnacja z karty  
 

bez opłat 

KARTY PŁATNICZE VISA CLASSIC DEBETOWA- ROLNICY 

1. Wydanie pierwszej karty 25,00 zł 

2. Wznowienie karty 25,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty 25,00 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku 2,00 zł 

5. 

Płatność kartą: 
a) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
b)transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych 
c)we wskazanych kasach banków za Zrzeszenia Banku BPS SA 

d) w Internecie 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

6. 

Wypłata gotówki: 
       a) w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA, SGB S.A.,  bankomatach BGŻ BNP Paribas 
, oraz Planetcash4you 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówce banku i na stronie internetowej BPS SA 

b) w pozostałych bankomatach w kraju 
i) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych  
j) poprzez usługę VISA Cash back (wypłata w kasie placówki handlowo-usługowej) w 

Polsce 
k) we wskazanych kasach banków ze Zrzeszenia Banku BPS SA 
l) w kasie innego banku w kraju 
m) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 

w placówce Poczty Polskiej 

  
bez opłat 

 
 

4,00 zł 
4,00 zł 

 
bez opłat      

             
             bez opłat 

4,00 zł 
2,00% min. 10,00zł 

4,00 zł 

7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

8. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

9. Zastrzeżenie karty  bez opłat 

10. Zmiana danych Użytkownika karty  bez opłat 

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15,00 zł 

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 

13. Rezygnacja z karty  bez opłat 

NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA payWave 

1. 
 
Wydanie pierwszej  naklejki 

bez opłat 

2. 
 
Wznowienie naklejki 

25,00zł 

3. 
 
Wydanie duplikatu naklejki 
 

25,00zł 
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4. 
 
Opłata miesięczna za posiadanie naklejki  od każdej naklejki wydanej do rachunku 

2,50zł 

5. 

 
Płatność naklejką: 

a) w punktach handlowo-usługowych w kraju 
b) w punktach handlowo-usługowych za granicą 
c) w Internecie 

 
 

bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

 

6. 
 
Rozpatrzenie reklamacji 

bez opłat 

7. 
 
Zastrzeżenie naklejki  

bez opłat 

8. 
 
Zmiana danych Użytkownika naklejki  

bez opłat 

9. 
 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 

15,00 zł 

      10. 

 
Rezygnacja z naklejki 
 
 

                  bez opłat 

OBSŁUGA OBCYCH KART PŁATNICZYCH 

1. Usługa Cash back (max. 500,00 zł jednorazowo) bez opłat 

2. 

Przelewy przekazywane na rachunek : 
 

a) w Banku 
 

b) do innych banków krajowych ( z wyłączeniem wpłat ZUS/KRUS/US) 
 

c) do innych banków krajowych (opłaty ZUS, KRUS, US 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
                   Bez opłat 
 
         
         0,70 % min. 4,00 zł 

(max 200,00 zł) 
 

          0,70% min. 6,00zł 
 (max. 200,00zł) 
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KREDYTY I GWARANCJE KLIENCI INSTYTUCJONALNI 

A. KREDYTY  

1. 

Prowizja za udzielenie kredytu od kwoty przyznanego kredytu   

a) na finansowanie budżetów terenowych 

b) obrotowy na działalność  

c) klęskowy komercyjny wydany do 18.11.2020r. 

d) mrozowy komercyjny 

e) rachunkach bieżących 

f) inwestycyjny na działalność  

g) pomostowy 

h) sezonowy 

i) nawozowy 

j)preferencyjny- prowizja od kredytów preferencyjnych wydanych od dnia 01.02.2016r.do 
26.06.2017r.  
prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania  wg stanu na 31 
grudnia a płatna do 15 stycznia kolejnego roku pobierana przez kolejne 4 lata. Prowizji nie 
pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 
wysokość prowizji może być negocjowana przy kwocie kredytu powyżej 100.000zł 

 
k)preferencyjny- prowizja od kredytów preferencyjnych wydanych od dnia 27.06.2017 r.  

l) klęskowy komercyjny udzielony od 01.03.2021r. 

ł) kredytowa linia hipoteczna 

 
       do 3 % min. 50,00 zł 

1%- 4% 

1%- 3% 

1%- 3% 

1%- 3% min.100,00zł 

1%- 3% 

1%- 3% 

1%- 4% 

1%- 4% 

1,85% 
 
 

0,8% nie mniej niż 50,00zł 
 
 

 
2% 

 
                        2% 
                     1%-3% 

2. 
Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu, raty kredytu: 
- na warunkach komercyjnych 
- na warunkach preferencyjnych (wcześniej niż 30 dni przed terminem) 

 
bez opłat 

1 % od kwoty spłaty  
min. 50,00zł 

3. 

Zmiana, uzupełnienie warunków umowy dotyczących: 
a. prolongata terminu spłaty raty kredytu ,   
b. prolongata terminu ostatecznej spłaty kredytu, z terminem prolongaty do 3 miesięcy  
c. prolongata terminu ostatecznej spłaty kredytu, z terminem prolongaty powyżej 3 

miesięcy 
d. zawarcie umowy ugody 

 
1% min 100,00 zł 

1-2% min. 100,00zł 
1-4% min.100,00zł 

 
2%  min. 50,00zł 

4. Podwyższenie kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym, wydłużenie terminu spłaty . 1-4 % min. 100,00 zł 

5. 

Zmiana innych postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem zmiany 
przedmiotu zabezpieczenia kredytu oraz zmiany formuły oprocentowania (za aneks) 

a) klienci instytucjonalni 
b) rolnicy 

 
 

300,00 zł 
200,00 zł 

6. 
Opłata za zmianę przedmiotu zabezpieczenia (jednorazowo) 

a) klienci instytucjonalni 
b) rolnicy 

 
500,00 zł 
200,00 zł 

6. 
Wydanie promesy udzielenia kredytu  (kwota pomniejszy wysokość prowizji za udzielenie 
kredytu, nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji) 
 

0,5%  min. 500,00zł 

B. DODATKOWE CZYNNOŚCI KREDYTOWE 

1. 
Sporządzenie i wydanie kopii dokumentów 
(w tym umowy kredytowej na wniosek Kredytobiorcy)- za każdy dokument: 
- wydany z bieżących akt kredytowych 

 
 

30,00 zł 
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- wymagający poszukiwania w archiwum 70,00 zł 

2. Wyciąg z rachunku na wniosek klienta 10,00 zł 

3. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości jego zadłużenia lub jego braku 100,00 zł + 23% VAT 

4. Wystawienie i wysłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień (za każdy wysłany monit) 
5,00 zł+ rzeczywiste koszty 

przesyłki 

5. 
Wystawienie i wysłanie przypomnienia o dostarczenie brakujących dokumentów (np. polisy 
ubezpieczeniowej, informacji ekonomiczno- finansowej itp.) 

50,00 zł+ rzeczywiste koszty 
przesyłki 

6. Za inne czynności związane z obsługą kredytów na wniosek klienta  250,00 zł  

7. Za wydanie pisemnego uzasadnienia w przypadku odmownej decyzji udzielenia kredytu 200,00 zł 

8. 

Za czynności związane z przygotowaniem i analizą wniosku kredytowego ( rolnicy) 
-  od kwoty 1000,00zł do 5.000,00zł 
-  od kwoty 5.000,01zł do10.000,00zł 
-  od kwoty 10.000,01zł do50.000,00zł 
-  od kwoty 50.000,01zł do 200.000,00zł 
-  powyżej 200 000,01 zł 
Za czynności związane z przygotowaniem  i analizą wniosku o zmianę warunków 
kredytowania 

 
 70,00 zł 
 110,00 zł 
170,00 zł 
220,00 zł 
270,00 zł 
  80,00 zł 

9. 

Za czynności związane z przygotowaniem i analizą wniosku kredytowego ( podmioty 
instytucjonalne  z wyłączeniem rolników) 
-  od kwoty 1000,00zł do 5.000,00zł 
-  od kwoty 5.000,01zł do10.000,00zł 
-  od kwoty 10.000,01zł do50.000,00zł 
-  od kwoty 50.000,01zł do 200.000,00zł 
-  powyżej 200 000,01 zł 
Za czynności związane z przygotowaniem  i analizą wniosku o zmianę warunków 
kredytowania 

 
 

  100,00 zł 
 150,00 zł 
220,00 zł 
270,00 zł 
320,00 zł 
  120,00 zł 

10. Sporządzenie notatki z kontroli u kredytobiorcy w przypadku kredytów inwestycyjnych 

100,00 zł + koszty dojazdu wg 
stawki za przejechany kilometr 
określony w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury 

11. 
Telefoniczna interwencja do kredytobiorcy lub poręczyciela związana z nieterminową spłatą 
kredytu 

1,00zł 

12. 
Interwencja bezpośrednia w miejscu zamieszkania kredytobiorcy związana z nieterminową 
spłatą kredytu 

100,00 zł + koszty dojazdu wg 
stawki za przejechany kilometr 
określony w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury 

13. Opłata za kontrolę (monitoring) nieruchomości u wnioskodawcy  

100,00 zł + koszty dojazdu wg 
stawki za przejechany kilometr 
określony w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury 

14. Opłata za przekroczenie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym 100,00 zł 

15. Badanie księgi wieczystej. 20,00 zł 

16. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej (jednorazowo) 
270,00 zł ( w tym opłaty 

wieczystoksięgowe) 

17. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Banku krajowym (jednorazowo) 30,00 zł 

18. 

Sporządzenie zaświadczenia o historii lub spłacie  kredytu udzielonego, na wniosek 
kredytobiorcy: 

a) gdy spłaty dokonano w roku bieżącym, 
b) gdy spłaty dokonano w latach poprzednich. 

 

 
 

30,00 zł + 23%VAT 
70,00 zł + 23%VAT 

19. Opłata za przygotowanie i przesłanie wniosku o wpis hipoteki 150,00zł 

20. Opłata za przygotowanie i przesłanie wniosku o wpis zastawu rejestrowego 
150,00zł 
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C. GWARANCJE BANKOWE 

1. 

Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń z zastrzeżeniem: 
- na okres 1 roku 
- na okres od 1 roku do 2 lat 
- na okres od 2 lat do 3 lat 
- na okres powyżej 3 lat 

 
2 % - 3 % min 50,00 zł 

4 % min 50,00 zł 
6 % min 50,00 zł 
9 % min 50,00 zł 

DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego – za każdy depozyt 50,00 zł 

2. 

Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt: 
a) duplikatów kluczy - miesięcznie 
b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów 

wartościowych – miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu 
c) papierów wartościowych (obligacji itp.) – rocznie od jednego dokumentu  

Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu 
przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 
 

 
5,00 zł 
5,00 zł 

 
 

5,00 zł 
 
 

CZYNNOŚCI KASOWE 

1. 

Wpłaty gotówkowe przekazywane w systemie ELIXIR na rachunki  
a) w Banku 
b) do innych banków krajowych ( z wyłączeniem wpłat ZUS/ KRUS/US ) 

 
c) do innych banków krajowych (opłaty ZUS, KRUS , US) 

 
bez opłat 

0,70 % min. 4,00 zł 
max 200,00 zł 

0,70 % min. 6,00 zł 
max 200,00 zł 

 

2. Wymiana bilonu 0,2% min. 5,00 zł 

3. 

Wpłaty gotówkowe przekazywane w systemie SORBNET na rachunki  
w innych bankach krajowych 

a) do kwoty 2.000,00 zł 
b) powyżej kwoty 2.000,00 zł 

 

 
30,00zł 

2% max. 250,00 zł 

INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKAMI BANKOWYMI 

 
1. 

Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia utraconych dokumentów bankowych, 
dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych 
przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach  
Bankowych 
 

50,00zł 

OBSŁUGA TRANSAKCJI W OBROCIE DEWIZOWYM 

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych z banków krajowych i 
zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 
1.1 przelewy SEPA2)  - od transakcji 
1.2 polecenia wypłaty3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” od transakcji 

 
 

koszty b. pośred. 
0,1%min.20zł,max.100,00zł 

+ koszty b. pośred. 

2. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta4)  - za zlecenie 

75,00zł 
+ koszty banków trzecich 

3.  
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym SEPA do banków zagranicznych 
 

 
3,00zł +koszty b. pośred. 
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4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym dot. transakcji krajowych w EUR lub 
transakcji wykonywanych w innych walutach niż EUR 
 

40,00zł 
+koszty banków pośred. 

 
5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie5): 

4.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” – od transakcji 
 

 
100,00zł 

 
 

6. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń  wypłaty od 
kwoty 50 000 EURO lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej6) 

 
100,00zł 

 

7. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu – od 
transakcji 

30,00zł+ 23%VAT 

8. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentownego 35,00 zł 
1) przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 
2) Przelew SEPA – przelew realizowany  przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, 

które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 
- waluta transakcji EUR; 
- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony 

oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 
- występuje opcja kosztowa „SHA”; 
- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
- bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia przelewu SEPA-SCT( wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie 

internetowej Banku. 
3)      polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T. 
SORBNET – EURO lub EuroELIXIR  instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 
wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
4)      Opłaty nie pobiera się , jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5) Opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.5 . 
6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP 

obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
7)  przelew SORBNET - przelew powyżej  kwoty 999 999,99 z a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za wyjątkowo 

pilne). 


