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ROZDZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
Prowizje od wpłat i wypłat gotówkowych od poszczególnych rachunków bankowych prowadzonych przez Bank 
Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym pobiera się zbiorczo za dany miesiąc w ostatnim dniu miesiąca chyba,                
że umowa stanowi inaczej. 

1. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym, ciągłym lub realizowane na zlecenie posiadacza 
rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem,          
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

2.  Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania 
operacji bankowej. 

3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania 
z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 

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

5.  Kwoty pobieranych prowizji i opłat nie podlegają zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy. Dotyczy to 
równiej kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 

6. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 
1) wpłat i wypłat lokat terminowych; 
2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat 

kredytów realizowanych w gotówce; 
3) wpłat 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, pod warunkiem zamieszczenia numeru KRS na dowodzie wpłaty; 

4) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika,                
że opłatę uiszcza odbiorca należności. 

7. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach            
i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 105                
ust.1 pkt.2 Prawa bankowego. 

8. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek 
udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie 
umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - 
obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku stosuje się prowizje i opłaty określone                 
w Taryfie. 

9. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje 
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty 
pocztowe i telekomunikacyjne wg zryczałtowanych opłat. 

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

11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku ustala opłatę wg rzeczywistych kosztów lub 
według umowy z klientem, bądź wyraża zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie 
uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 

12. Zarząd Banku upoważniony jest do odstępstwa od przewidzianych w Taryfie stawek opłat za prowadzenie 
rachunków oraz innych czynności bankowych, a także do obniżania prowizji od udzielonych kredytów: 
1) w celu promocji nowo otwieranych placówek Banku oraz innych uzasadnionych działań promocyjnych; 
2) na wniosek klienta, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami i zgodne z interesem Banku 

indywidualnie ustalone stawki opłat i prowizji winna określać umowa rachunku bankowego lub umowa 
kredytu. 
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ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY „ROR” 
1. Otwarcie rachunku płatniczego. bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku płatniczego – miesięcznie. 5,00 zł 
3. Wpłata własna gotówki na rachunek płatniczy 

prowadzony w Banku. bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku płatniczego w Banku. bez opłat 
5. Realizacja czeku gotówkowego z rachunku 

płatniczego prowadzonego w Banku i jednostkach 
zrzeszonych banków spółdzielczych, 

bez opłat 

6. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych. 0,05% od kwoty 
awizowanej 

7. Polecenie przelewu na rachunek: 
a) w Banku, 
b) do innych banków: 
 Elixir 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir  

c) za pośrednictwem Internet Banking: 
 w Banku 

d) do innych banków 
 Elixir, 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

 
bez opłat 

 
3,50 zł 
30,00 zł 

10,00 zł za każde 5.000 zł 
 

bez opłat 
 

1,00 zł 
20,00 zł 

5,00 zł za każde 5.000 zł 
8. Zlecenie stałe na rachunek: 

1) jednorazowo za przyjęcie: 
a) w Banku,  
b) do innych banków 
2) zmiana/odwołanie zlecenia: 

 
5,00 zł 

bez opłat 
3,50 zł 
5,00 zł 

9. Polecenie zapłaty: 
a) zgoda na obciążenie rachunku płatniczego-
jednorazowo za przyjęcie,  
b) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu 
braku środków na rachunku płatniczym dłużnika 

 
5,00 zł 

 
bez opłat 

10. Czeki : 
a) wydanie pojedynczego blankietu czeku. 
b) potwierdzenie czeku gotówkowego, 
c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku. 
Uwaga: opłata pobierana bez względu na ilość 
utraconych czeków. 

  
 1,00 zł 

30,00 zł 
30,00 zł 

11. Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę 
upoważnioną,  
b) na życzenie właściciela konta: 
 za każdą przesyłkę listem zwykłym,  
 za każdą przesyłkę listem poleconym,  

 
 

bez opłat 
 
  wg rzeczywistych kosztów 
wg rzeczywistych kosztów 

 



 

 4 

c) dyspozycja telefoniczna o stanie rachunków na 
hasło - aktywacja  
d) wysyłana przez Bank informacja w formie SMS,  

5,00 zł 
0,25 zł/za sms 

12. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz 
upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w 
rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (za każdy 
wysłany monit) 

 
20,00 zł 

13. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia 
realizacji wypłat z powodu utraty blankietów czeków 
lub dowodu tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń zgodnie 
z życzeniem klienta: 
(w Banku oraz w innych bankach krajowych)  

 
30,00 zł 

14. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu 
tożsamości na wniosek osoby niebędącej w momencie 
składania dyspozycji klientem banku. 
(w Banku oraz w innych bankach krajowych) 

 
50,00 zł 

15. Likwidacja rachunku płatniczego. bez opłat 

16. Opłata za zamianę rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego ROR na PRP ( Podstawowy 
Rachunek Płatniczy) 

30,00 zł 

B. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY JUNIOR 

1. Otwarcie rachunku płatniczego. bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku płatniczego – miesięcznie.             bez opłat 
3. Wpłata własna gotówki na rachunek płatniczy w 

Banku bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku płatniczego w Banku. bez opłat 
5. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych. 0,05 %  

od kwoty awizowanej 
6. Polecenie przelewu na rachunek: 

a) w Banku, 
b) do innych banków: 
 Elixir, 
 Sorbnet 

-Ekspress Elixir 
c) za pośrednictwem Internet Banking: 
 w Banku 

d) do innych banków: 
 Elixir, 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

 
bez opłat 

 
bez opłat 
30,00 zł 

10,00 zł za każde 5.000 zł 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
20,00 zł 

5,00 zł za każde 5.000 zł 
7. Zlecenie stałe na rachunek:  

1) jednorazowo za przyjęcie: 
a) w Banku,  
b) do innych banków. 
2) zmiana/odwołanie zlecenia:  

 
5,00 zł 

bez opłat 
3,50 zł 
5,00 zł 
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8. Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę 
upoważnioną; 
b) na życzenie właściciela konta: 
 za każdą przesyłkę listem zwykłym, 
 za każdą przesyłkę listem poleconym; 

c) dyspozycja telefoniczna o stanie rachunków na 
hasło – aktywacja  
d) wysyłana przez Bank informacja w formie SMS, 

 
bez opłat 

 
 

wg rzeczywistych kosztów 
wg rzeczywistych kosztów 

 
5,00 zł 

0,25 zł/za SMS 
9. Likwidacja rachunku płatniczego. bez opłat 

C. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 

1. Otwarcie rachunku płatniczego. bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego – miesięcznie. 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. 5 wypłat gotówki z bankomatów w miesiącu na 
terenie kraju (nie wliczając wypłat z bankomatów 
własnych). 
Uwaga: po przekroczeniu bezpłatnego limitu opłaty 
będą naliczane zgodnie z zapisami Rozdziału VI.B. 

bez opłat 

6. Wydanie karty płatniczej. bez opłat 
7. 5 przelewów krajowych w miesiącu (polecenie 

przelewu, zlecenie stałe, polecenie zapłaty)  
Uwaga: Po przekroczeniu ww. 5 bezpłatnych 
przelewów opłata jest naliczona zgodnie z zapisami 
Rozdziału II.A. 

bez opłat 

8. Likwidacja rachunku płatniczego.  bez opłat 

D.RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI 
POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 
1. Prowadzenie rachunku.  bez opłat 

2. Wydanie książeczki (opłata wnoszona przy 
zakładaniu lokaty) 

10,00 zł  

3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku bez opłat 

5. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych 0,05%  
od kwoty awizowanej 

6. Polecenie przelewu na rachunki: 
a) w Banku, 
b) do innych banków 
 Elixir 
 Sorbnet 

 
bez opłat 

 
3,50 zł 
30,00 zł 
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 Ekspress Eliksir 
c) za pośrednictwem Internet Banking 
 w Banku 

d) do innych banków 
 Elixir, 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

10,00 zł za każde 5.000 zł 
 

bez opłat 
 

1,00 zł 
20,00 zł 

5,00 zł za każde 5.000 zł 
7. Utracenie książeczki oszczędnościowej: 

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

 
20,00 zł 
10,00 zł 

8. Likwidacja książeczki. bez opłat 

E. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ- BEZ POTWIERDZENIA 
KSIĄŻECZKĄ OSZCZEDNOŚCIOWĄ 

1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 
3. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 
4. Wypłata gotówki w Banku prowadzącym rachunek. bez opłat 
5. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych bez opłat 
6. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej 

na rachunek prowadzony: 
a) w Banku, 
b) w innych bankach: 
 Elixir 
 Sorbnet 
 Ekspress Eliksir 

c) za pośrednictwem Internet Banking: 
 w Banku 

d) do innych banków: 
 Elixir, 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

 
 

bez opłat 
 

3,50 zł 
30,00 zł 

10,00 zł za każde 5.000 zł 
 

bez opłat 
 

1,00 zł 
20,00 zł 

5,00 zł za każde 5.000 zł 
F. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY DLA RAD RODZICÓW I INNYCH 
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ 

   

Sołectwa 
Kasy 

Zapom.-Poż. 

Rady 
rodziców 

Stowarzyszenia 
OSP, Parafie, 

związki 
zawodowe 

towarzystwa 
i inne społ. 

1. Otwarcie rachunku bieżącego, 
pomocniczego,  

bez opłat bez opłat bez opłat 
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2. Prowadzenie rachunku 
bieżącego, pomocniczego- 
miesięcznie. 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek. bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa z 
rachunku. 

0,30 % nie 
mniej niż 3,00 
zł nie więcej 
niż 300,00 zł 

0,30 % nie 
mniej niż 3,00 
zł nie więcej 
niż 300,00 zł 

0,30 % nie 
mniej niż 3,00 
zł nie więcej 
niż 300,00 zł 

5. Prowizja od wypłat 
awizowanych niepobranych. 

0,05% od 
kwoty 

awizowanej 

0,05% od 
kwoty 

awizowanej 

0,05% od 
kwoty 

awizowanej 
6. Polecenie przelewu na 

rachunki: 
a) w Banku, 
b) do innych banków: 
 Elixir 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

c) za pośrednictwem Internet 
Banking: 
 w Banku 

d) do innych banków 
 Elixir 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

    

 
bez opłat 

 
3,50 zł 

30,00 zł 
10,00 zł  
za każde 

5.000,00 zł 
bez opłat 

 
1,00 zł 
20,00 zł 
5,00 zł  

za każde 
5.000,00 zł 

 
bez opłat 

 
3,50 zł 
30,00 zł 
10,00 zł  
za każde 

5.000,00 zł 
bez opłat 

 
1,00 zł 
20,00zł 
5,00 zł  

za każde 
5.000,00 zł 

 
bez opłat 

 
3,50 zł 
30,00 zł 
10,00 zł  
za każde 

5.000,00 zł 
bez opłat 

 
1,00 zł 
20,00zł 
5,00 zł  

za każde 
5.000,00 zł 

7. Zlecenie stałe na rachunek: 
1) jednorazowo za przyjęcie: 
a) w Banku,  
b) do innych banków 
2) zmiana/odwołanie zlecenia: 

 
5,00 zł 

bez opłat 
3,50 zł 
5,00 zł 

 
5,00 zł 

bez opłat 
3,50 zł 
5,00 zł 

 
5,00 zł 

bez opłat 
3,50 zł 
5,00 zł 

8. Wydanie blankietów czekowych 
(za 1 blankiet) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

9. Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela 
konta/osobę upoważnioną 
b) na życzenie właściciela konta 
➢ za każdą przesyłkę listem 
zwykłym, 
➢ za każdą przesyłkę listem 
poleconym, 
c) dyspozycja telefoniczna o 
stanie rachunków na hasło – 
aktywacja  
d) wysyłana przez Bank 
informacja w formie SMS, 

 
bez opłat 

 
 

wg 
rzeczywistych 

kosztów 
 

 
5,00 zł 

 
0,25 zł 
za SMS 

 
bez opłat 

 
 

wg 
rzeczywistych 

kosztów 
 
 

5,00 zł 
 

0,25 zł 
za SMS 

 
bez opłat 

 
 

wg 
rzeczywistych 

kosztów 
 
 

5,00 zł 
 

0,25 zł 
za SMS 

10. Likwidacja rachunku. bez opłat bez opłat bez opłat 
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G. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY EFEKT 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie bez opłat 
3. Wpłata własna gotówki bez opłat 
4. Wypłata gotówki albo realizacja polecenia przelewu 

na rachunek prowadzony przez Bank lub inny bank 
krajowy: 
a) pierwsza wypłata/polecenie przelewu w m-cu 
kalendarzowym 
b) druga i następne wypłata/polecenie przelewu          
w m-cu kalendarzowym 
➢ wypłata gotówki 

 
 
 

bez opłat 
 
 
 

15,00 zł 
5. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych 0,05% od kwoty awizowanej 

6. Wyciąg z konta bankowego 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę 
upoważnioną  
b) na życzenie właściciela konta 
➢ za każdą przesyłkę listem zwykłym, 
➢ za każdą przesyłkę listem poleconym, 
c) dyspozycja telefoniczna o stanie rachunków na 
hasło – aktywacja  
d) wysyłana przez Bank informacja w formie SMS 

 
 

bez opłat 
 

wg rzeczywistych kosztów 
wg rzeczywistych kosztów 

 
5,00 zł 

0,25 zł za SMS 
7. Likwidacja rachunku. bez opłat 

ROZDZIAŁ III. RACHUNKI PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

A. RACHUNKI ROZLICZENIOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 

1. Otwarcie rachunku: 
a) bieżącego, 
b) pomocniczego, 
c) vat. 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie. 
a) bieżącego, 
b) pomocniczego, 
c) VAT 
Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 25 dniu 
miesiąca - za ten miesiąc pobiera się połowę 
miesięcznej stawki 

 
20,00 zł 
10,00 zł 
bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek. bez opłat 

4. 
Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,30 % nie mniej niż 3,00 zł 

nie więcej niż 300,00 zł 
5. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych 0,05% od kwoty awizowanej 
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6. Polecenie przelewu na rachunki: 
a) w Banku, 
b) do innych banków: 
 Elixir 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

c)  za pośrednictwem Internet Banking: 
 w Banku 

d) do innych banków: 
 Elixir 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

 
bez opłat 

 
3,50 zł 
30,00 zł 

10,00 zł za każde 5.000 zł 
 

bez opłat 
 

1,00 zł 
20,00 zł 

5,00 zł za każde 5.000 zł 
7. Zlecenie stałe na rachunek  

1) jednorazowo za złożenie dyspozycji: 
a) w Banku, 
b) do innych banków 
2) Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 

  
5,00 zł 

bez opłat 
3,50 zł 
5,00 zł 

8. Polecenie zapłaty: 
a) zgoda na obciążenie rachunku płatniczego-
jednorazowo za przyjęcie, 
b) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu 
braku środków na rachunku dłużnika. 

 
 

5,00 zł 
 

bez opłat 
9. Czeki: 

a) wydanie czeku – za jeden czek, 
b) potwierdzenie czeku gotówkowego, 
c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku. 
Uwaga: opłata pobierana bez względu na ilość 
utraconych czeków. 

 
1,00 zł 
30,00 z 
30,00 zł 

10. Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę 
upoważnioną 
b) na życzenie właściciela konta 
➢ za każdą przesyłkę listem zwykłym, 
➢ za każdą przesyłkę listem poleconym, 
c) dyspozycja telefoniczna o stanie rachunków na 
hasło – aktywacja  
d) wysyłana przez Bank informacja w formie SMS 

 
10,00 zł miesięcznie 

  
 
wg rzeczywistych kosztów 
wg rzeczywistych kosztów 

 
5,00 zł 

0,25 zł/SMS 
11. Likwidacja rachunku bez opłat 
B. RACHUNKI BIEŻĄCE DO PROWADZONEJ DZIAŁALNOSCI ROLNICZEJ 

1. Otwarcie rachunku: 
a) bieżącego, 
b) pomocniczego, 
c) VAT 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - miesięcznie. 
a) bieżącego, 
b) pomocniczego rolniczego, 
c) VAT 

 
5,00 zł 
5,00 zł 

bez opłat 
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3. Wpłata gotówki na rachunek. bez opłat 
4. 

Wypłata gotówkowa z rachunku. 0,30 % nie mniej niż 3,00 zł 
nie więcej niż 300,00 zł 

5. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych 0,05% od kwoty awizowanej 

6. Polecenie przelewu na rachunki: 
a) w Banku, 
b) w innych bankach: 
 Elixir 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

c) za pośrednictwem Internet Banking: 
 w Banku 

d) do innych banków: 
 Elixir, 
 Sorbnet 
 Ekspress Elixir 

 
bez opłat 

 
3.50 zł 
30,00 zł 

10,00 zł za każde 5.000 zł 
 

bez opłat 
 

1,00 zł 
20,00 zł 

5,00 zł za każde 5.000 zł 
7. Zlecenie stałe na rachunek: 

1)jednorazowo za złożenie dyspozycji: 
a) w Banku, 
b) w innych bankach: 
 Elixir 

c) za pośrednictwem Internet Banking: 
 w Banku 

d) do innych banków: 
 Elixir, 

2)Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 

 
5,00 zł 

bez opłat 
 

3,50 zł 
 

bez opłat 
 
 

5,00 zł 
8. Polecenie zapłaty: 

1) zgoda na obciążenie rachunku – jednorazowo za 
przyjęcie, 
a) w innych bankach: 
 Elixir 

2) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu 
braku środków na rachunku 

 
5,00 zł 

 
 

3,50 zł 
 

bez opłat 
9. Czeki: 

a) wydanie czeku – za jeden czek, 
b) potwierdzenie czeku - za jeden czek, 
c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku. 
Uwaga: opłata pobierana bez względu na ilość 
utraconych czeków. 

 
1,00 zł 

30,00 zł 
30,00 zł 

10. Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta/osobę 
upoważnioną 
b) na życzenie właściciela konta 
➢ za każdą przesyłkę listem zwykłym, 
➢ za każdą przesyłkę listem poleconym, 
c) dyspozycja telefoniczna o stanie rachunków na 
hasło – aktywacja  

 
bez opłat 

 
 

wg rzeczywistych kosztów 
wg rzeczywistych kosztów 

 
5,00 zł 
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d) wysyłana przez Bank informacja w formie SMS 0,25 zł SMS 

11. Likwidacja rachunku bez opłat 

C. RACHUNKI LOKATY TERMINOWEJ 

1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 
3. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 
4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej 

na rachunek prowadzony: 
a) w Banku, 
b) w innych bankach: 
 Elixir 
 Sorbnet. 
 Ekspress Elixir 

 
 

bez opłat 
 

3,50 zł 
30,00 zł 

10,00 zł za każde 5.000 zł 
5. Wypłata gotówki. bez opłat 
6. Prowizja od wypłat awizowanych niepobranych 0,05% od kwoty awizowanej 
ROZDZIAŁ IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW 

1. Historia rachunku – wyciąg 
a) za rok bieżący,  
b) za lata ubiegłe. 
c) jednego dowodu do wyciągu, 

 
20,00 zł 
10,00 zł 
   5,00 zł 

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku. 30,00 zł 
3. Wydanie kserokopii umowy 10,00 zł 
4. Wydanie zaświadczenia/opinii o posiadaniu 

rachunku z danymi o wysokości salda, obrotach, 
zajęciach egzekucyjnych i innych  

50,00 zł 

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

30,00 zł 

6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz 
upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota 
płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 

20,00 zł 

7. Realizacja tytułu wykonawczego – 
- za przekazy (pierwszy i każdy następny) na rzecz 
organu egzekucyjnego. 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, po 
zaspokojeniu organu egzekucyjnego 

 
5,00 zł 

  

8. Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z 
operacjami na rachunkach (od dyspozycji np. obsługa 
renty zagranicznej). 

20,00 zł 

9. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości lub innych 
dokumentów (książeczki oszczędnościowe, czeki) 
przez 
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a) osoby będące klientami Banku, 
b) osoby nie będące klientami Banku. 

30,00 zł 
50,00 zł 

10. Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości lub 
innych dokumentów(książeczki oszczędnościowe, 
czeki) przez: 
a) osoby będące klientami Banku, 
b) osoby nie będące klientami Banku. 

 
 
 

30,00 zł 
50,00 zł 

11. Potwierdzenie wykonania polecenia przelewu z 
rachunku złotowego.  5,00 zł 

12. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej 
osoby, zlecane przez składającego zapytanie. 50,00 zł 

ROZDZIAŁ V. USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

A. INTERNET BANKING 

1. Aktywacja usługi Internet Banking. 
a) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy , 
b) EFEKT 
c) PRP1, 
d) Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
JUNIOR 

5,00 zł 
5,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 

2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 
Internet Banking 

bez opłat 

3. Realizacja przelewu ELIXIR na rachunki 
prowadzone: 
a) w Banku, 
b) w innym Banku krajowym 
 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
 PRP 
 Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

JUNIOR 

 
 

0,00 zł 
 

1,00 zł 
0,00 zł2 /1,00zł 

0,00 zł 

4. Odblokowanie hasła. 5,00 zł 
5. Usługa identyfikacji mojeID bez opłat 

B. INTERNET BANKING DLA FIRM ( IBF ). 

1. 
Instalacja systemu IBF w siedzibie klienta. 

według kosztów 
rzeczywistych  

dostawcy usługi 
2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi 

INTERNET BANKING - dla firm. 20,00 zł 

3. Realizacja przelewu ELIXIR na rachunki 
prowadzone: 
a) w Banku, 
b)  w innym Banku krajowym  

 
 

0,00 zł 
1,00 zł 
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4. Opłata za każdą kolejną instalację lub re-instalację 
usługi INTERNET BANKING - dla firm przez 
pracownika Banku. 

100,00 zł 

5. Opłata z tytułu zniszczenia, utraty lub nie zwrócenia 
tokena z certyfikatem do Banku po rozwiązaniu 
umowy. 

150,00 zł 

6. Odblokowanie hasła. 5,00 zł 
7. Odnowienie/ wydanie kolejnego certyfikatu. 20,00 zł 
8. Opatrzenie bankowym stemplem memoriałowym 

dokumentu sporządzonego w usłudze INTERNET 
BANKING. 

5,00 zł 

9. 
Usługa identyfikacji mojeID bez opłat 

ROZDZIAŁ VI. KARTY BANKOWE 

A. KARTA WŁASNA 

1. Wydanie nowej karty. 5,00 zł 
2. Wznowienie karty. 5,00 zł 
3. Wypłata gotówki w bankomacie. bez opłat 

B. KARTY PŁATNICZE 

  VISA Classic Debetowa; 
VISA Business Debetowa, 
PayPass VISA Debetowa 
PayWave; MasterCard 

Business Debetowa   

Lp. Nazwa usługi Stawka obowiązująca 

1. Wydanie nowej karty ( opłata pobierana w momencie 
składania wniosku o kartę): 

a) PRP1 
b) Konto Junior 

10,00 zł 
 

0,00 zł 
0,00 zł 

2. Wznowienie karty. bez opłat 
3. Wydanie duplikatu karty. 10,00 zł 
4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej 

karty wydanej do rachunku: 
a) PRP1 
b) Konto Junior  

2,00 zł 
 

0,00 zł 
2,00 zł 

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

 
bez opłat 
bez opłat 

0,50 % min. 3,00 zł 
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6. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w 
bankomacie. bez opłat 

7. Rozpatrzenie reklamacji.  bez opłat 
8. Zastrzeżenie karty. bez opłat 
9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na 

życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 
wskazany 

10,00 zł 

10. Zmiana danych Użytkownika kart.  5,00 zł 
11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

użytkownika. 10,00 zł 

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty. 1000,00 zł 

13. Wypłata gotówki: 
a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia 

Banku BPS SA i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami, 
 

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i 
na stronie internetowej Banku. 
 
b) w pozostałych bankomatach w kraju,PRP1, 0zł3 
c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą:,  

 w ramach EOG w walucie EURO, 
 w ramach EOG w walucie obcej innej niż 

EURO oraz poza EOG, 
d) poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w 

kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce, 
e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS 
S.A., 
f) w kasie innego banku w kraju, 
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty: 

 w punktach akceptujących kartę za granicą 
w ramach EOG w walucie EURO 

 w punktach akceptujących kartę za granicą 
w ramach EOG w walucie obcej innej niż 
EURO oraz poza EOG 

i) w placówkach Poczty Polskiej  

 
bez opłat 

 
 

  
 
 

 
3,5% min.6,00 zł 

                  
3,5% min.6,00 zł 

 
3,5% min.10,00 zł 

 
2,00 zł 

bez opłat 
3,50 % min. 10,00 zł 

 
 

3,50 % min. 10,00 zł 
 

 
3,50 % min. 10,00 zł 

3,5% min.6,00 zł 

14. Rezygnacja z karty. bez opłat 
15. Zmiana limitu na karcie (od zmiany) 10,00 zł 
VII. CZYNNOŚCI KASOWE 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 
prowadzone: 
a) w Banku, 
 z wyłączeniem wpłat na konto MZK Sp. z o.o. 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 
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       b) w innych bankach krajowych (w systemie        
ELIXIR) – od każdego przelewu: 
 do kwoty 1000,00 zł 
 powyżej kwoty 1000,00 zł  
 wpłaty gotówkowe na konto ZUS 
 Sorbnet 

 
 

3,50 zł 
0,50%  nie więcej niż 200,00 zł 
                  10,00 zł 

   30,00 zł 
2. Wydanie kopii dowodu kasowego na życzenie 

Klienta. 20,00 zł 

3 Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub 
banknotów zniszczonych na obiegowe: 

a) 0,01 zł, 0,02 zł i 0,05 zł 
b) pozostałe nominały 

 
 

5% od kwoty 
2% od kwoty 

VIII. OPŁATY I PROWIZJE W OBROCIE DEWIZOWYM 

A. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
OSÓB FIZYCZNYCH 

1. Otwarcie rachunku walutowego- dla każdej waluty. bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku walutowego – dla każdej 
waluty. 

10,00 zł 

3. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana 
w walucie obcej lub w złotych. 

bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego – w 
walucie lub w złotych prowadzonego w danej 
jednostce organizacyjnej Banku.  

bez opłat 

5. Przelew na rachunek walutowy lub złotowy 
prowadzony w Banku.  

bez opłat 

6. Wyciąg z konta bankowego: 
a) odbierany przez właściciela konta lub osobę 
upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej 
rachunek, 
b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku: 
 listem zwykłym 
  listem poleconym 

c) dyspozycja telefoniczna o stanie rachunków na 
hasło – aktywacja  
d) wysyłana przez Bank informacja w formie SMS 

 
bez opłat 

 
 
wg rzeczywistych kosztów 
wg rzeczywistych kosztów 

5,00 zł 
 

0,25 zł SMS 
7. Likwidacja rachunku walutowego bez opłat 

B. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

1. Otwarcie rachunku.  bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku - dla każdej waluty - 
miesięcznie 25,00 zł 

3. Wpłata gotówkowa.  bez opłat 
4. Wypłata gotówkowa. bez opłat  
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5. Przelew na rachunek walutowy lub złotowy 
prowadzony w tej samej jednostce Banku. bez opłat 

C. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

1. Przekazy eksportowe w obrocie dewizowym ,  
a) polecenie przelewu SEPA do banków 
krajowych:, 
 w placówce Banku  
 w systemie bankowości internetowej 

b) polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych:  
 w placówce Banku 
 w systemie bankowości internetowej 

c) polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG: 
 w placówce Banku 
 w systemie bankowości internetowej 

d) polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych) / polecenie wypłaty:  
 w placówce Banku 
 w systemie bankowości internetowej 

 

 
 

15,00 zł 
 

10,00 zł 
 

3,50 zł 
1,00 zł 

 
 

30,00 zł 
20,00 zł 

 
 

30,00 zł 
20,00 zł 

 
2. Przekazy importowe w obrocie dewizowym - 

otrzymane: 
a) z banków krajowych 
b) z banków zagranicznych w ramach EOG: 
 w walucie EUR 
 w walucie innej niż EUR  

c) do banków zagranicznych spoza EOG 
 

 
 

15,00 zł 
 

bez opłat 
30,00 zł 
30,00 zł 

3. Dodatkowe opłaty pobierane przy realizacji 
przelewów dewizowych: 
a) zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek 
Klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) 
b) zlecenie poszukiwania polecenia przelewu 
/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta 
c) realizacja polecenia przelewu w trybie 
niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN 
d) realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 
OUR 
e) zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 
f) wydanie na prośbę BS zaświadczenia 
potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie 
dewizowym 

 
 

30,00 zł 
 
100,00 zł + koszty banków 

trzecich 
 

100,00 zł + koszty banków 
trzecich 

 
100,00 zł + koszty banków 

trzecich 
 

100,00 zł + koszty banków 
trzecich 

 
30,00zł 

3. Realizacja przekazu międzybankowego: 
a) przekaz wewnętrzny, na rachunek BS prowadzony 
w BPS, 
b) przekaz zewnętrzny, na rachunek poza BPS, 

 
bez opłat 

 
30,00 zł 
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c) zmiany/korekty/ odwołanie zrealizowanego 
przekazu, wykonane na zlecenie BS 

100,00 zł + koszty banków 
trzecich 

4. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym. 100,00 zł + koszty banków 
trzecich 

 

IX. KREDYTY 

A. OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU O KREDYT (POBIERANA PRZY 
SKŁADANIU WNIOSKU) 

 a) od 1.000 zł do 4.999 zł 100,00 zł  

 b) od 5.000 zł do 9.999 zł 200,00 zł  

 c) od 10.000 zł do 49.999 zł 300,00 zł 

 d) od 50.000 zł do 99.999 zł 400,00 zł 

 e) od 100.000 zł do 499.999 zł 500,00 zł 

 f) od 500.000 zł 1.000,00 zł 

 g) preferencyjny (ARiMR) i KLĘSKOWY bez opłat 

 h) konsumpcyjny ŚNIEŻYNKA 100,00 zł 

B. PROWIZJA OD KWOTY PRZYZNANEGO KREDYTU 

1. Osobom fizycznym: 

 a) kredyty gotówkowe sezonowe 3,50 % 

 b) kredyty gotówkowe do 1 roku  5,00 %  

 c) kredyty gotówkowe powyżej 1 roku 6,00 % 

 d) kredyty konsumpcyjne FAJNE 2,50 % 

 e) kredyty ZIELONA ENERGIA 2,00 % 

 f) kredyty mieszkaniowe „Twoje Cztery Kąty” 2,00 % 

 g) pozostałe kredyty dla osób fizycznych:  

  do 1 roku 
 

2,60 % 

  od 1 roku do 3 lat 2,50 % 

  powyżej 3 lat 
 

2,40 % 

Uwaga: obniża się prowizję o 0,5 % Klientom, dla których co miesiąc wpływa wynagrodzenie 
netto za pracę (ewentualnie emerytura, renta, stały zasiłek itp.)na rachunek prowadzony w 
Banku. Nie dotyczy kredytów i limitów w ROR. 
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 h) kredyty konsumpcyjne ŚNIEŻYNKA 1,00 % 

2. Podmiotom instytucjonalnym: 

 a) do 1 roku 2,70 % 

 b) powyżej 1 roku 2,50 % 

 c) KLĘSKOWY, NAWOZY, CHMIEL i SUSZA 2,00 % 

Uwaga: podwyższa się prowizję o 0,5 % Klientom, którzy w dniu złożenia wniosku 
kredytowego nie posiadają w Banku rachunku rozliczeniowego lub rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz tym Klientom Banku, którzy nie posiadają obrotów 
na tych rachunkach.  

 d) kredyty preferencyjne – z dopłatami ARiMR 1,00 % 

 e) Unia Biznes i Unia Super Biznes 2,50 % 

 f) Unia Mega Biznes 4,00 % 

3. Prowizja za administrowanie kredytem 
preferencyjnym – z dopłatami ARiMR, pobierana w 
roku następnym po udzieleniu kredytu. 

 

1,00 % 

4. Prowizja od udzielonych gwarancji, poręczeń, awali 

 a) na okres do 1 roku 3,00 % 

 b) na okres od 1 roku do 2 lat 3,50 % 

 c) na okres od 2 do 3 lat 4,00 % 

 d) na okres powyżej 3 lat 4,50 % 

5. Prowizja od kredytu w rachunku  rozliczeniowym i 
oszczędnościowo-rozliczeniowym (od każdego 
przyznanego lub przedłużonego kredytu) 

 

2,50 % 

6. Prowizja od limitu w ROR udzielanego posiadaczom 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (od 
każdego przyznanego i przedłużonego limitu oraz od 
kwoty podwyższonego limitu) 

 

2,50 % 

min. 20,00 zł 

7. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności Banku z tytułu 
udzielonych kredytów – prolongata (nie dłużej niż do 12 miesięcy): 

 a) do 5.000,00 zł 
 prolongata do 6 miesięcy 

80,00 zł 

  prolongata powyżej 6 miesięcy 
 

100,00 zł 

 b) powyżej 5.000,00 zł do 20.000,00 zł 150,00 zł 

 c) powyżej 20.000,00 zł 250,00 zł 
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8. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty 
należności Banku z tytułu udzielonych kredytów - 
sporządzenie ugody 

 

400,00 zł 

9. Za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu  kredytów  
bankowych i  in.  tytułów oraz  zaświadczenia,  że klient  
nie  figuruje jako dłużnik 

 

200,00 zł 

10. Za wydanie odpisu umowy  o kredyt 100,00 zł 

11. Za wydanie odpisu KRS do wniosku o wpis lub 
wykreślenie hipoteki w księdze wieczystej 

100,00 zł 

12. Opłata z tytułu tymczasowego zabezpieczenia 
kredytu do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu 
hipoteki na rzecz Banku 

0,50 %  

(podwyższona marża) 

13. Za wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz 
upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota 
płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit).                
Nie dotyczy osób fizycznych 

 

50,00 zł 

14. Inspekcja u klienta 200,00 zł 

15. Wydanie  promesy udzielenia kredytu - od kwoty 
przyrzeczonej (jednorazowo) 

0,50 % 

nie mniej niż 200,00 zł 

Uwaga: 
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu 
- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji                   

za udzielenie kredytu 
16. Zmiana zabezpieczenia spłaty kredytu (na wniosek 

klienta) 
100,00 zł 

17. Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. 
wydanie zaświadczenia dotyczącego numeru konta, 
wykreślenia zastawu, przewłaszczenia, spłaty kredytu, 
itp. 

 

100,00 zł 

 
X. PRZECHOWYWANIE W DEPOZYCIE  BANKOWYM 

1. Książeczek  i bonów  oszczędnościowych  - od każdego 
deponowanego dokumentu (miesięcznie) 

20,00 zł 

2. Papierów wartościowych  - od każdego  deponowanego 
dokumentu (miesięcznie) 

1% wartości  
nie mniej niż 20,00 zł  nie 

więcej niż 200 zł 
Uwaga: opłata  nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie 
kredytu. 
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3. Duplikatów kluczy jednostek, od każdego depozytu 
(miesięcznie) 

20,00 zł 

4. Duplikatów kluczy jednostek, od każdego depozytu 
(miesięcznie) 

20,00 zł 

 
 
 
1) PRP- Podstawowy Rachunek Płatniczy 

 
2)  Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych 

innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie 
dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję 
płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

 

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

 

4) SEPA - usługa inicjowana przez Płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w 
euro z rachunku płatniczego Płatnika na rachunek płatniczy Odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z 
dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) spełniająca 
warunki: 

a)  waluta transakcji EUR, 
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie 
IBAN,  
c) koszty „SHA”, 
d) tryb realizacji standardowy, 
e) nie zawiera  jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych, 
f) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT 
(SEPA Credit Transfer); 

 
5)  EXPRESS ELIXIR – przelew w Systemie Rozliczeń Natychmiastowych 

 
 
 
 
 
 
 


