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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów 

instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych                               

w Oddziałach Banku Spółdzielczego w Starachowicach, 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. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od...do” 

wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, 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 operacji dokonywanych w obrocie 

dewizowym. 

6. 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. 

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. 
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RACHUNKI BANKOWE 

Tab. 1 Pakiety 

 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Pakiet 

Na Dobry 

Początek 

Pakiet 

Standardowy 

Pakiet 

Agro 

Pakiet 

Wspólny Dom 

1. Opłata za Pakiet miesięcznie 0 zł 2) 20 zł 20 zł 19 zł 

2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Prowadzenie rachunku 1): 

3.1 bieżącego w ramach Pakietu 

miesięcznie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 pomocniczego w ramach Pakietu 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

3.3 walutowego (EUR) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Likwidacja Pakietu w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowa 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5. Elektroniczne kanały dostępu: 

5.1 System bankowości elektronicznej:  

5.1.1 uzyskanie/ zmiana dostępu do aplikacji mobilnej BSGo jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 autoryzacja dostępu/ zleceń przez aplikację mobilną BSGo   0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.3 SMS autoryzacyjny służący do autoryzacji zleceń   0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.4 za wydanie w użytkowanie:  

5.1.4.1 karty mikroprocesorowej z czytnikiem 
jednorazowo 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

5.1.4.2 kolejnych kart mikroprocesorowych 100 zł  100 zł 100 zł 100 zł  

5.1.4.3 karty mikroprocesorowej  za kartę 70 zł 70 zł 70 zł 70 zł 

5.1.5 za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanej 

karty 

 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

5.1.6 konsultacje u klienta za każdą 

rozpoczętą 

godzinę 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.2 Usługa powiadomienia SMS miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy SMS 

wysłany przez 

Bank 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

5.3 Telefoniczna usługa na hasło 3) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Pakiet 

Na Dobry 

Początek 

Pakiet 

Standardowy 

Pakiet 

Agro 

Pakiet 

Wspólny Dom 

6.1 Wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN: 

6.1.1 wpłata gotówkowa 
od kwoty 

0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 0,2% min. 0,5 zł 

6.1.2 wypłata gotówkowa 4) 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł 

6.2 Wpłaty i wypłaty gotówkowe w walucie EUR:  

6.2.1 wpłata gotówkowa od kwoty 0,40 %          

min. 10 zł 

0,40 %          

min. 10 zł 

0,40 %          

min. 10 zł 

0,40 %          

min. 10 zł 

6.2.2 wypłata gotówkowa 0,50 %           

min. 10 zł 

0,50 %           

min. 10 zł 

0,50 %           

min. 10 zł 

0,50 %           

min. 10 zł 

7. Przelewy krajowe 

7.1 Przelew na rachunek w Banku:  

7.1.1 w Oddziale Banku 
za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7.1.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR:  

7.2.1 w Oddziale Banku 
za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7.2.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET – w Oddziale 

Banku 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 

banku krajowym w systemie Express ELIXIR (maksymalne 

kwota przelewu – 20.000 zł): 

 

7.4.1 w Oddziale Banku 
za przelew 

14 zł 14 zł 14 zł 14 zł 

7.4.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 

8. Przelewy zagraniczne 

8.1 Polecenie przelewu SEPA:   

8.1.1 w Oddziale Banku 
za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

8.1.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

8.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach 

EOG: 
 

8.2.1 w Oddziale Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.2.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków 

krajowych): 
 

    

8.3.1 w Oddziale Banku za przelew 0,2% min. 30 zł 0,2% min. 30 zł 0,2% min. 30 zł 0,2% min. 30 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Pakiet 

Na Dobry 

Początek 

Pakiet 

Standardowy 

Pakiet 

Agro 

Pakiet 

Wspólny Dom 

max. 200 zł max. 200 zł max. 200 zł max. 200 zł 

8.3.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

8.4 Polecenie wypłaty:  

8.4.1 w Oddziale Banku 

za przelew 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

8.4.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

8.5 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

8.5.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.5.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.5.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż 

EURO 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.5.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.6 Dodatkowe opłaty za przelewy:  

8.6.1 Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (dostępne dla 

waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

za przelew  110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 

8.6.2 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 

8.6.3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu 

wykonane na wniosek Posiadacza rachunki 

od transakcji 110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 

8.6.4 Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza rachunku 

(opłata pobierana ze zwracanej kwoty przekazu) 

od transakcji 0,15% min. 20 

zł max 100 zł 

0,15% min. 20 

zł max 100 zł 

0,15% min. 20 

zł max 100 zł 

0,15% min. 20 

zł max 100 zł 

8.6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie Klienta 5) 

za zlecenie 110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 

8.6.6 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 

realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 
od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. Zlecenia stałe: 

9.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego:  

9.2.1 w Oddziale Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.2.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 realizacja zlecenia stałego w Oddziale Banku  

9.3.1 na rachunek w Banku za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Pakiet 

Na Dobry 

Początek 

Pakiet 

Standardowy 

Pakiet 

Agro 

Pakiet 

Wspólny Dom 

9.3.2 na rachunek w innym Banku 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.4 realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 

 

9.4.1 na rachunek w Banku 
za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

9.4.2 na rachunek w innym Banku 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

10. Polecenie zapłaty: 

10.1 rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

10.4 odrzucenie polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11. Czeki krajowe: 

11.1 wydanie czeku za czek 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

11.2 przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków 
jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.3 odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12. Karty debetowe 

12.1 użytkowanie karty Visa Business/Visa Business Euro rocznie 30 zł 30 zł  30 zł 30 zł 

12.2 wydanie karty Visa Business/ Visa Business Euro jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 wznowienie karty Visa Business/ Visa Business Euro jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.4 wydanie duplikatu karty Visa Business/ Visa Business Euro jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12.5 transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.6 transakcje gotówkowe – wpłata dokonana w urządzeniach 

sieci Planet Cash 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.7 transakcje gotówkowe – wypłata:  

12.7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami6) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.7.2 w innych bankomatach w kraju  

 

od transakcji 

 

1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 

12.7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach 

EOG 

1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 

12.7.4 w bankomatach akceptujących kartę za granicą poza EOG 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 

12.7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 

12.7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 1 % min. 6 zł 

12.8 sprawdzanie salda w obcym bankomacie 7) od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

12.9 generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Pakiet 

Na Dobry 

Początek 

Pakiet 

Standardowy 

Pakiet 

Agro 

Pakiet 

Wspólny Dom 

okres przez niego wskazany (w Oddziale) 

12.10 powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

12.11 telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.12 czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.13 zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.14 awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 

12.15 awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty  jednorazowo 1500 zł 1500 zł 1500 zł 1500 zł 

13. Inne czynności - wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 wg Tab. 3 
 

1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty Pakiet/rachunek. 

2) Przez okres 12 pełnych miesięcy od dnia podpisania Umowy o Pakiet. Następnie według opłat dla Pakietu Standardowy. 

3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 

4) Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty do godziny 10:00, natomiast wypłaty w walucie obcej powyżej                   

5 000 EURO należy awizować co najmniej 3 dni robocze przed dokonaniem wypłaty do godziny 10:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję                          

w wysokości 0,2% min. 10 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 

10 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danym Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji 

wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.  

5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

6) Lista bankomatów dostępna jest w Oddziałach Banku i na stronie internetowej Banku. 

7) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

Tab. 2 Pozostałe rachunki bankowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Rachunek 

bieżący 

Rachunek 

pomocniczy 

Rachunek VAT Rachunek 

lokaty 

terminowej 

1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 1): miesięcznie 12 zł 12 zł 0 zł 0 zł 

3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia jednorazowo 20 zł 20 zł 0 zł 0 zł 

4. Telefoniczna usługa na hasło 2) miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:  

5.1 wpłata gotówkowa 
od kwoty 

0,2% min. 5 zł 0,2% min. 5 zł - 0 zł 

5.2 wypłata gotówkowa 3) 0,3% min. 5 zł 0,3% min. 5 zł - 0 zł 

6. Przelewy krajowe  
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Rachunek 

bieżący 

Rachunek 

pomocniczy 

Rachunek VAT Rachunek 

lokaty 

terminowej 

6.1 przelew na rachunek w Banku 

za przelew 

5 zł 5 zł - 0 zł 

6.2 przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR 5 zł 5 zł - 10 zł 

6.3 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET – w Oddziale 

Banku 

30 zł 30 zł - 30 zł 

6.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 

banku krajowym w systemie Express ELIXIR (maksymalne 

kwota przelewu – 20.000 zł) 

14 zł 14 zł - 14 zł 

7. Przelewy zagraniczne  

7.1 Polecenie przelewu SEPA  

za przelew 

5 zł 5 zł - - 

7.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach 

EOG 

30 zł 30 zł - - 

7.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków 

krajowych) 

0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 

zł max. 200 zł 

- - 

7.4 polecenie wypłaty 0,2% min. 30 zł 

max. 200 zł 

0,2% min. 30 

zł max. 200 zł 

- - 

7.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

7.4.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł - - 

7.4.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 0 zł 0 zł   

7.4.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż 

EURO 

20 zł 20 zł   

7.4.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł - - 

7.5 Dodatkowe opłaty za przelewy:  

7.5.1 Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (dostępne dla 

waluty EUR, GBP, USD, PLN) 
za przelew 

110 zł 110 zł - - 

7.5.2 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 90 zł 90 zł - - 

7.5.3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu 

wykonane na wniosek Posiadacza rachunki 
od transakcji 

110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
- - 

7.5.4 Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza rachunku (opłata 

pobierana ze zwracanej kwoty przekazu) 
od transakcji 

0,15% min.20 zł 

max 100 zł 

0,15% min.20 

zł max 100 zł 

- - 

7.5.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie Klienta 4) 
za zlecenie 

110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
- - 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 

pobierania 

Rachunek 

bieżący 

Rachunek 

pomocniczy 

Rachunek VAT Rachunek 

lokaty 

terminowej 

7.5.6 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 

realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) od transakcji 

0 zł 0 zł - - 

8. Zlecenie stałe:  

8.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł - - 

8.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł - - 

8.3 realizacja zlecenia stałego      

8.3.1 na rachunek w Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł - - 

8.3.2 na rachunek w innym Banku 5 zł 5 zł - - 

9. Polecenie zapłaty:  

9.1 rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł - - 

9.2 modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 0 zł - - 

9.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta 0 zł 0 zł - - 

9.4 odrzucenie polecenia zapłaty 5 zł 5 zł - - 

10. Czeki krajowe:  

10.1 wydanie czeku za czek 1 zł 1 zł - - 

10.2 przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków jednorazowo 10 zł 10 zł - - 

10.3 odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków jednorazowo 10 zł 10 zł - - 
 

1) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 

2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 

3) Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty do godziny 10:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową 

prowizję w wysokości 0,2% min. 10 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty 

awizowanej min. 10 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danym Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 

dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.  

4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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Tab. 3 Wspólne czynności związane z obsługą Pakietów/rachunków bankowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wyciągi:  

1.1 odbierany w oddziale 

za wyciąg 

0 zł 

1.2 wysłany drogą pocztową na terenie kraju listem 

zwykłym 

5 zł 

1.3 udostępniany w systemie bankowości internetowej 0 zł 

2. Historia rachunku za każdą stronę 3 zł max. 50 zł 

3. Wydanie kopii lub wtórników dowodów 

księgowych/potwierdzenie realizacji Przekazu 
za dokument 

5 zł 

4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

rachunku/wysokość salda/obroty/itp.  
za zaświadczenie 

20 zł 

5. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty 

należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego 

salda debetowego 

za monit 
według kosztów 

rzeczywistych 

6. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 

mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego1) 

za każdą 

wyegzekwowaną 

kwotę 

0,3% 

min. 15 zł  

max. 100 zł 

7. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym2) 
jednorazowo 

od kwoty blokady 

0,5% 

min. 50 zł 

max. 200 zł 

8. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 
 

1) Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika. 

2) Opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania blokady na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank. 

 

KREDYTY 

Tab. 4 Kredyty dla klientów instytucjonalnych  

 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Kredyt obrotowy: 

1.1 w rachunku bieżącym/ kredytowym1) 

 

jednorazowo od 

kwoty kredytu 
0,50 % - 2 % 

2. Kredyt inwestycyjny, kredytowa linia hipoteczna: jednorazowo od 

kwoty kredytu 
0,50 % - 2 % 

3. Kredyt z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych - 

wspólnoty mieszkaniowe 

jednorazowo od 

kwoty kredytu 
2 % 

4. Kredyty pomostowe z dopłatą ze środków Unijnych 

4.1 Do kwoty 100.000 zł  
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,5 % 

4.2 Od 100.000 zł do 200.000 zł 1,25 % 

4.3 Powyżej 200.000zł 1 % 

5. Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego jednorazowo od 

kwoty kredytu 
1 % - 1,50 % 

6. Kredyty obrotowe na zakup środków rzeczowych jednorazowo od 

kwoty kredytu 
2,50 %  

7. Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR2) jednorazowo od 

kwoty kredytu 
2 % 

8. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od 

wcześniejszej spłaty 
0% 

9. Wydanie promesy udzielenia kredytu 

 
jednorazowo  100 zł 
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10. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od 

kwoty prolongowanej 
0,2% min. 300 zł 

11. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

11.1 kredyt o wartości do 500 000 zł za aneks 300 zł 

11.2 kredyt o wartości powyżej 500 000 zł za aneks 500 zł 

12. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek klienta 

12.1 kredyt o wartości do 500 000 zł jednorazowo 100 zł 

12.2 kredyt o wartości powyżej 500 000 zł jednorazowo 200 zł 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty 

rok kalendarzowy 
30 zł 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 

Kredytobiorcy 
za każdą stronę 

3 zł 

max. 100 zł 

15. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty jednorazowo 0 zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek 

Kredytobiorcy3) 

 

 

jednorazowo 50 zł  

17. Za udzielenie gwarancji, poręczenia rocznie 2 % 

 

1) W przypadku kredytów w rachunku bieżącym prowizja pobierana jest za każdy rok kredytowania. 

2) W przypadku kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji 

przygotowawczej, prowizji za wydanie promesy oraz prowizji za gotowość i rekompensacyjnej nie może 

przekroczyć 2% kwoty udzielonego kredytu zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS SA a ARIMR. 

3) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. nie 

pobiera się prowizji. 

4) Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie w zależności od historii kredytowej Kredytobiorcy, kwoty kredytu, 

długości okresu kredytowania, jakości zabezpieczenia, korzystania z innych produktów Banku. 

 

 

INNE USŁUGI 

Tab. 5 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb  

pobierania 

Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 20 zł 

2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o Kliencie Banku (na 

wniosek Klienta) 
jednorazowo 

50 zł + VAT 

3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 

stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, 

organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 

Prawa bankowego1) 

jednorazowo 

10 zł lub na 

zasadach 

wzajemności 

4. Opłata za inspekcję nieruchomości za inspekcję 120 zł 

5. Sporządzenie umowy ugody/porozumienia/aneksu do 

umowy ugody/porozumienia dotyczącego spłaty 

zadłużenia 

jednorazowo od 

kwoty kredytu 

0,50 % od kwoty 

kredytu min. 150 zł 

max. 250 zł 

 
1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów 

stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty. 
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PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY  

Tab.6 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 

Lp

. 
Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku1):  

2.1 bieżącego 

miesięcznie 

12 zł 

2.2 pomocniczego 12 zł 

2.3 środków wyodrębnionych 12 zł 

2.4 organizacji prowadzących działalność NON PROFIT 0 zł 

2.5 bieżącego rolniczego 0 zł 

3. Wpłata gotówkowa:  

3.1 na rachunki prowadzone w Banku  

za wpłatę 

0,2%  

min. 5 zł 

3.2 na rachunki prowadzone w Banku dla VIP-ów, ocenianych na 

podstawie obrotów na rachunkach na podstawie 

indywidualnych decyzji Zarządu Banku 

0,1% - 0,2% 

min. 0,50 zł  

3.3 na rachunki organizacji prowadzących działalność NON 

PROFIT 

0 zł 

4. Wypłata gotówkowa2):  

4.1 z  rachunków prowadzonych w Banku 

za wypłatę 

0,3%  

min. 5 zł 

4.2 z  rachunków prowadzonych w Banku dla VIP-ów, ocenianych 

na podstawie obrotów na rachunkach na podstawie 

indywidualnych decyzji Zarządu Banku 

0,1% - 0,2% 

min. 0,50 zł 

4.3 z  rachunków organizacji prowadzących działalność NON 

PROFIT 

0 zł 

5. Polecenie przelewu:  

5.1 na rachunek w Banku 

za przelew 

5 zł 

5.2 na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 5 zł 

5.3 z rachunku organizacji prowadzącej działalność NON PROFIT 0 zł 

5.4 przelew zewnętrzny w systemie SORBNET – w Oddziale 

Banku  

30 zł 

5.5 polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 

banku krajowym w systemie Express ELIXIR (maksymalne 

kwota przelewu – 20.000 zł) 

14 zł 

6. Zlecenia stałe na rachunek:  

6.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 

6.2 zmiana/ odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 5 zł 

6.3 realizacja zlecenia stałego  

6.1 na rachunek w Banku 
za zlecenie 

5 zł 

6.2 na rachunek w innym banku krajowym 5 zł 

7. Polecenie zapłaty:  

7.1 rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 

7.2 modyfikacja lub odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 

7.3 realizacja polecenia zapłaty z rachunku Klienta za zlecenie 1 zł 

7.4 odrzucenie polecenia zapłaty z rachunku 5 zł 

8. Czeki krajowe:  

8.1 wydanie czeków za czek 1 zł 

8.2 przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków jednorazowo 10 zł 

8.3 odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków jednorazowo 10 zł 
 

1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym nie wystąpiły obroty na rachunku. 
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2) Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty do godziny 

12:00. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 10 zł. W przypadku  

awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty 

awizowanej min. 10 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danym 

Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie 

złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 

Tab.7 Opłaty i prowizje za korzystanie z systemu bankowości internetowej 

Lp. Treść Tryb pobierania Stawka 

1. Opłaty miesięczne:  

1.1 użytkowanie czytnika miesięcznie 20 zł 

1.2 użytkowanie tokena miesięcznie 10 zł 

2. Za wydanie w użytkowanie:  

2.1 pierwszego czytnika do rachunku jednorazowo 0 zł 

2.2 kolejnych czytników do rachunku za sztukę 150 zł 

2.3 pierwszego tokena do rachunku jednorazowo 0 zł 

2.4 kolejnych tokenów do rachunku za sztukę 150zł 

2.5 haseł dostępowych za hasło 70 zł 

2.6 karty mikroprocesorowej  za kartę 70 zł 

3. Opłaty jednorazowe:  

3.1 za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanego 

tokena 
jednorazowo 150 zł 

3.2 za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanego 

czytnika 
jednorazowo 150 zł 

3.3 za zniszczenie, zgubienie lub nie zwrócenie użytkowanej karty jednorazowo 100 zł 

4. Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w 

Banku 
za przelew 0 zł 

5. Realizacja polecenia przelewu na rachunek prowadzony w 

innym banku krajowym 
za przelew 1 zł 

6. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym 

banku krajowym w systemie Express ELIXIR (maksymalne 

kwota przelewu – 20.000 zł) 

za przelew  7 zł 

7. Konsultacje u klienta  za każdą 

rozpoczętą godzinę 
30 zł 

Tab.8 Karty płatnicze 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 

Visa Business 

Debetowa 

1. Wydanie nowej karty Visa Business Debetowa jednorazowo 0 zł 

2. Wznowienie karty Visa Business Debetowa jednorazowo 0 zł 

3. Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa jednorazowo 20 zł 

4. Opłata za posiadanie karty Visa Business Debetowa – od 

każdej karty wydanej do rachunku 

rocznie 
30 zł 

5. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 

6. Zastrzeżenie karty jednorazowo 14 zł 

7. Transakcje gotówkowe - wpłata dokonana w urządzeniach 

sieci Planet Cash 

od transakcji 
0 zł 

8. Transakcje gotówkowe – wypłata:  

8.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i 

innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami1) 

 

 

 

od transakcji 

0 zł 

8.2 w pozostałych bankomatach w kraju 1 % min. 6 zł 

8.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG 1% min.6 zł 

8.4 w bankomatach akceptujących kartę za granicą poza EOG 2% min.10 zł 

8.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 1% min.6 zł 

8.6 w punktach akceptujących kartę za granicą  1% min.6 zł 
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9. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju od transakcji 0 zł 

10. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą od transakcji 0 zł 

11. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym 

bankomacie 

od transakcji 
2 zł 

12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 

rachunku za okres przez niego wskazany (w Oddziale Banku) 

od transakcji 
3 zł 

13. Za zmianę miesięcznego limitu autoryzacyjnego jednorazowo 0 zł 

14. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8 zł 

15. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika 

od transakcji 
- 

16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 

17. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 

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

19. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie 

karty 

jednorazowo 
1500 zł 

1) Lista bankomatów dostępna w Oddziałach i na stronie internetowej Banku. 

Tab.9 Przekazy w obrocie dewizowym 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Polecenie przelewu SEPA  

za przelew 

5 zł 

2. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG 30 zł 

3. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków 

krajowych) 

0,2% min. 30 zł 

max 200 zł 

4. Polecenie wypłaty  0,2% min. 30 zł 

max 200 zł 

5. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

5.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 

5.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 0 zł 

5.3 z  banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż 

EURO 
20 zł 

5.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

6. Dodatkowe opłaty za przelewy:  

6.1 Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (dostępne dla 

waluty EUR, GBP, USD, PLN) 
za przelew 110 zł 

6.2 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 90 zł 

6.3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu wykonane 

na wniosek Posiadacza rachunki 
od transakcji 

110 zł + koszty 

banków trzecich 

6.4 Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza rachunku (opłata 

pobierana ze zwracanej kwoty przekazu) 
od transakcji 

0,15% min. 20 

zł max 100 zł 

6.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie Klienta 5) 
za zlecenie 

110 zł + koszty 

banków trzecich 

5.6 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 

realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 
od transakcji 

0 zł 

1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 


