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Rozdział I 

 

Zasady pobierania prowizji i opłat 

 

1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego. 

2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie 

z zawartą umową pomiędzy BS, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat.  

3. Prowizje od wpłat, o których mowa w ust. 2 mogą być pobierane od posiadacza rachunku bankowego okresowo, nie 

rzadziej niż raz na miesiąc. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 

4. Opłatę z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego pobiera się w ciężar rachunku bieżącego, pomocniczego 

lub dodatkowego na wyodrębnione cele zgodnie z wnioskiem posiadacza rachunku. Opłatę za prowadzenie 

rachunków pobiera się w pierwszej dekadzie każdego miesiąca. W przypadku nowo otwartego rachunku bieżącego, 

pomocniczego lub dodatkowego opłatę pobiera się od miesiąca, w którym rachunek został otwarty.  

5. Prowizje za realizację zleceń Posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności. 

6. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z instytucjami lub 

przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w 

wysokości określonej w umowie.   

7. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o 

wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 

8. BS zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku 

wystąpienia jednego z poniższych warunków: 

a) zmiany ceny energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne 

instytucje, z usług których korzysta BS przy wykonywaniu danej czynności, 

b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanych przez GUS, 

c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności. 

9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

1) otwarcia i prowadzenia rachunku: 

a) lokat terminowych, 

b) wkładów oszczędnościowych, 

c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, 

2)  wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS dokonywanych 

do 30 dni przed ustalonym w umowie terminem z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym, 

3) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 

4) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla 

BS, 

5) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów 

szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 

10. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa BS pobiera prowizje /opłaty w wysokościach 

uzgodnionych z oddziałem NBP.  

11. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne 

czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Kierownik jednostki. 

12.  Nie pobiera się opłat za udzielenie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie 

osób, o których mowa w art. 105 ust.1pkt.2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania 

informacji innym bankom oraz na zasadzie wzajemności- innym instytucjom do udzielania kredytów (art.105 ust.1pkt.1 

Prawa bankowego). 

13. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 
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Rozdział II 

 

OPERACJE  KASOWE – ZŁOTOWE 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 
1.WPŁATY: 

) od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach : 

 

 

) od wpłat gotówkowych na Urząd Skarbowy  i ZUS  

 

 
) od wpłat gotówkowych na rachunki: 

a) abonament za telewizję kablową w Hajnówce, 

b) od wpłat Orange Polska S.A.  

c) Zakład Energetyczny Białystok 

d) od wpłat do skarbca nocnego  

 
e) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Hajnówce  

f) za szybki przelew w systemie SORBNET  

                 ( bez względu na  pobraną prowizję) 

g) wpłaty do wpłatomatu  
 
h) za przelew Ekspress Elixir 

 
 

 

0,5% kwoty wpłaty nie mniej 

niż 5,00 zł i nie więcej niż 

1.000,00 zł 

0,5 % od kwoty nie mniej niż 

7,00 zł i nie więcej niż 

1.000,00 zł  

 

 

bez opłat 

3,50 zł 

3,50 zł od każdej operacji   

0,3% od wpłaty nie mniej niż 

3,00zł. 

Bez opłat 

35,00 zł   

 

0,05 % od wpłaty nie mniej 

niż 5,00 zł 

20,00 zł   

2. WYPŁATY: 

1) od wypłat gotówkowych z kont „Zlecenia do wypłaty” 

 

 

 

0,5% kwoty operacji nie 

mniej niż    10,00 zł 

 

3.INNE CZYNNOŚCI: 

1) za wymianę banknotów i monet w walucie polskiej jednej wartości na 

inne wartości 

 

1,0% kwoty operacji nie 

mniej niż 2,50 zł 

 

 

 
Rozdział III 

 

RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW – ZŁOTOWE 

 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Za otwarcie rachunku bankowego: 

1) bieżącego i pomocniczego, 

2) bieżącego – rolnikom, 

3) dodatkowego na wyodrębnione cele, 

4) lokat terminowych 

 

20,00 zł 

12,00 zł 

15,00 zł 

bez opłat 

2. Za prowadzenie rachunku bankowego(miesięcznie, chyba, że umowa stanowi 

inaczej) : 

1) bieżącego 

2) pomocniczego, 

3) dodatkowego na wyodrębnione cele, 

4) bieżącego – rolnikom, 

5) lokat terminowych 

 

 

20,00 zł 

20,00 zł 

10,00 zł 

5,00 zł 

bez opłat 

3. Za prowadzenie rachunku bankowego w przypadku nie pobierania prowizji od 

wpłat i wypłat: 

1) bieżące 

2) pomocnicze 

 

 

30,00 zł 

30,00 zł 
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3) dodatkowe na wyodrębnione cele 

4) lokaty terminowe 

20,00 zł 

 bez opłat 

4.Wpłata gotówki 

  

0,5% kwoty operacji nie 

mniej niż 3,00 zł 

5.Wypłata gotówki 0,5% kwoty operacji nie 

mniej niż 3,00 zł 

6. Dyspozycja ustna (wypłaty gotówkowe): 

                  1) bieżące i pomocnicze  

                  2) rachunki rolnicze 

 

bez opłat 

1,00 zł 

7. Polecenie przelewu: 

 

                   1) Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

                     a) w jednostce Banku 

                     b) w systemie bankowości elektronicznej  

 

                   2) Polecenie przelewu wewnętrznego: 

                     a) w jednostce Banku 

                     b) w systemie bankowości elektronicznej 

 

3) Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET  

4) Na rachunki prowadzone w innych bankach – lokaty terminowe, 

5) Za wykonanie przelewów dotyczących wynagrodzeń pracowników na 

podstawie zbiorczej 

    listy płac złożonej przez posiadacza rachunku: 

a) Na rachunki prowadzone w innych bankach , 

b) Na rachunki prowadzone w BS w Hajnówce i jego oddziałach i 

filiach, 

6) Za wykonanie przelewu w terminie wskazanym przez klienta 

              7) Za korzystanie z wpływów bieżących 

              8)  Polecenie przelewu zewnętrznego Ekspress Elixir  

Uwaga: Nie dotyczy rachunków z otwartym kredytem w rachunku bieżącym. 

 

 

 

3,00 zł 

1,00 zł 

 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

35,00 zł  

5,00 zł  

 

 

 

2,00 zł za każdy przelew 

1,00 zł za każdy przelew 

 

5,00 zł za każdy przelew 

0,3% wykorzystanej kwoty 

30,00 zł 

8. Polecenie przelewu w przypadku nie pobierania prowizji od wpłat i wypłat 

1) na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

4,50 zł 

9. Za polecenie zapłaty: 

1) realizacja polecenia zapłaty 

 

2,00 zł od każdej operacji 

10. Zlecenie stałe: 

1) złożenie zlecenia stałego  

2) na rachunki prowadzone w BS w Hajnówce i jego jednostkach 

organizacyjnych, 

3) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdą należność 

wymienioną w zleceniu 

4) zmiany w zleceniu stałym ( kwoty należności, rachunku beneficjenta, 

terminu wykonania zlecenia) 

 

10,00 zł 

2,00 zł 

 

5,00 zł 

 

    10,00 zł 

11. Za blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji: 

1) za każdy blankiet 

 

2,00 zł 

12. Inne czynności: 

1) za udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku 

bankowym – miesięcznie, 

2) za administrowanie poleceniami bez pokrycia, przyjętymi zgodnie z 

umową zawartą z posiadaczem rachunku – od każdego polecenia przelewu, 

3) za wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku , jak: 

zablokowanie określonej kwoty, akumulacji wpływów, ustalenie 

pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, dokonanie przelewów w 

terminie wskazanym przez klienta – od każdej dyspozycji, 

4) za wysyłanie pism wzywających do spłaty powstałego salda 

debetowego na rachunku, 

5) za wydanie na wniosek posiadacza rachunku pism (zaświadczeń) o 

stanie środków na rachunku bankowym, obrotach na rachunku, 

potwierdzenia prowadzenia rachunku, korzystania lub nie korzystania z 

kredytów. 

6) sporządzenie i wydanie opinii bankowej, 

 

12,00 zł 

 

12,00 zł 

 

10,00 zł 

 

 

 

15,00 zł 

 

25,00 zł 

 

 

 

50,00 zł 
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7) za sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu 

8) za zmianę karty wzoru podpisu, 

9) za wydanie potwierdzenia karty wzoru podpisu, 

10) za wydanie wydruku historii rachunku: 

a) za bieżący rok 

b) za każdy poprzedni rok 

11) za likwidację rachunku na życzenie klienta przed upływem jednego 

miesiąca od daty otwarcia, 

12) za likwidację: 

a)  rachunku  

b)  lokaty terminowej 

13) za wydanie zaświadczenia na wywóz (wysłanie) za granicę środków 

płatniczych zakupionych/ wymienionych w BS lub wypłaconych z 

rachunku bankowego 

14) zablokowanie środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia 

zwrotności zaciągniętych kredytów, 

15) za wysyłanie wyciągów bankowych drogą pocztową (za list) 

16) za realizację z rachunków bankowych tytułów egzekucyjnych za każdy 

przelew: 

 

a) przy realizacji częściowej 

 

 

 

b) przy realizacji całkowitej 

      

 

17) za przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym 

jako zabezpieczenie należności innego banku 

18) Od przeniesionych środków z rachunku bieżącego prowadzonego 

przez nasz Bank na ROR lub książeczkę a’vista  

19) Ustanowienie pełnomocnictwa i jego zmianę 

21) Usługa SMS 

5,00 zł 

20,00 zł 

15,00 zł 

 

10,00zł 

20,00zł 

30,00 zł 

 

 

20,00 zł 

15,00 zł 

20,00 zł  

 

 

20,00 zł 

 

5,00 zł 

 

 

1,0% kwoty operacji nie 

mniej niż 25,00 zł i nie 

więcej niż 200,00 zł 

 

1,0% kwoty operacji nie 

mniej niż 40,00 zł i nie 

więcej niż 200,00 zł 

 

20,00 zł 

 

0,5% od kwoty przelewu nie 

mniej niż 2,70 zł 

25,00zł 

za każdy SMS 0,20 zł 

13. Korzystanie z usługi „Home Banking”: 

                  1) za wdrożenie systemu – jednorazowo 

                  2) za korzystanie z systemu “Home Banking” (abonament miesięczny) 

     - rachunek główny 

     - rachunek pomocniczy i na wyodrębnione cele 

3) za przelewy (za każdy przelew) 

 

200,00 zł 

 

100,00 zł 

10,00 zł 

(negocjowana opłata jest 

ustalona w umowie 

14. Korzystanie z usługi bankowości elektronicznej: 

1) dla rachunku bieżącego rolniczego: 

a) aktywacja 

b) za korzystanie z usługi Internetu 

c) za zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika 

d) za wydanie listy haseł jednorazowych 

e) wysłanie hasła jednorazowego za pomocą sms 

f) limit pojedynczej transakcji internetowej  

 

2) dla rachunku bieżącego-firmy: 

a) aktywacja 

b) za korzystanie z usługi Internetu 

c) za zablokowanie/ odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika 

d) za wydanie listy haseł jednorazowych 

e) wysłanie hasła jednorazowego za pomocą sms 

                       f) limit pojedynczej transakcji internetowej  

 

 

bez opłat 

3,00zł. miesięcznie 

3,00 zł 

2,00 zł 

0,00 zł 

10.000,00 zł 

 

 

bez opłat. 

5,00zł. miesięcznie, 

5,00 zł 

    3,00 zł 

0,00 zł 

20.000,00 zł 

15. System bankowości internetowej Firma@ 

1) korzystanie z systemu Firma@ 

- rachunek główny  

- rachunek pomocniczy i na wyodrębnione cele  

2) opłata za e-Token 

 

 

100,00 zł miesięcznie 

10,00 zł miesięcznie 

110 zł + VAT – jednorazowo  
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3) rezygnacja z systemu Firma@ przed upływem 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy   

4) wydanie hasła jednorazowego za pomocą SMS 

5) za przelew  

 

200,00 zł – jednorazowo 

0,00 zł 

Oplata jest ustalona w 

umowie 

  

  

 
Rozdział IV 

 

RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH – ZŁOTOWE 

 

1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe UNIKONTO, TALENT „13 PLUS”, TALENT „13 minus” 

 

Wyszczególnienie czynności UNIKONTO talentKonto Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

1.Za otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2.Za prowadzenie rachunku płatniczego - miesięcznie 4,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Wpłata gotówki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki 1,00 zł 0,00 zł  0,00 zł 

5. Polecenie przelewu: 

   1) Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

       a) w jednostce Banku 

       b) w systemie bankowości elektronicznej 

 

   2) Polecenie przelewu wewnętrznego: 

       a) w jednostce Banku 

       b) w systemie bankowości elektronicznej 

 

   3) Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET 

 

   4) Polecenie przelewu zewnętrznego Ekspress Elixir  

 

   5) Polecenie przelewu w walucie obcej 

 

 

1,00 zł               

0,50 zł 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 35,00 zł 

 

15,00 zł 

 

Zgodnie z 

zapisami niniejszej 

Taryfy rozdział V 

pkt III rozliczenia 

walutowe   

 

 

1,00 zł 

0,50 zł 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

35,00 zł 

 

15,00 zł 

 

Zgodnie z 

zapisami niniejszej 

Taryfy rozdział V 

pkt III rozliczenia 

walutowe 

 

 

0,00 zł / 1,00 zł1 

0,00 zł / 0,50 zł1 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

35,00 zł 

 

15,00 zł  

 

Zgodnie z 

zapisami niniejszej 

Taryfy rozdział V 

pkt III rozliczenia 

walutowe 

6.Zlecenie stałe: 

   1) Przyjęcie/zmiana zlecenia stałego: 

       a) w jednostce Banku 

       b) w systemie bankowości elektronicznej 

   2) Realizacja zlecenia stałego: 

       a) przelew wewnętrzny 

       b) przelew wyjściowy do innego Banku 

Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 

 

 

10,00 zł   

0,00 zł 

 

2,00 zł 

3,00 zł 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

0,00 zł / 2,00 zł1 

      0,00 zł / 3,00 zł1 

7. Polecenie zapłaty 

Uwaga: Opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 

1,00 zł 

Od każdej 

operacji 

1,00 zł  

Od każdej 

operacji 

1,00 zł 

Od każdej 

operacji 

8.Za blankiety czekowe i przygotowanie ich do realizacji – za 

każdy blankiet 

2,00 zł - 2,00 zł 

9.Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek 

posiadacza rachunku) 

   1) za każdy miesiąc roku bieżącego 

   2) za każdy rok ubiegły 

       

 

5,00 zł 

20,00 zł 

 

 

5,00 zł 

20,00 zł 

 

 

5,00 zł 

20,00 zł 

10. Wyciągi: 

      1) Wysyłane drogą e-mail 

      2) Wysłanie przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) 

na terenie kraju- za list  

 

0,00 zł 

5,00 zł 

 

   0,00 zł                             

0,00 zł 

 

0,00 zł 

5,00 zł 
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11.Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty 7,00 zł 0,00 zł 7,00 zł 

12.Za wykonanie dyspozycji klienta dotyczącej blokady 

środków na rachunku z tytułu realizacji  zawartych umów. 

30,00 zł - 30,00 zł 

13.Za telefoniczne udzielanie informacji o saldzie na rachunku 

– miesięcznie 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

14.Za sporządzenie odpisu  jednego dowodu do wyciągu 3,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 

15.Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 20,00 zł 20,00zł 20,00 zł 

16.Zapis na wypadek śmierci: 

     1)  przyjęcie lub odwołanie 

     2)  realizacja – wypłata z rachunku 

 

         25,00 zł 

25,00 zł  

(od każdego 

zapisobiorcy) 

 

- 

- 

 

25,00 zł 

25,00 zł  

(od każdego 

zapisobiorcy) 

17.Realizacja – wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 25,00 zł (od 

każdego 

spadkobiercy) 

- 25,00 zł (od 

każdego 

spadkobiercy) 

18.Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu 25,00 zł 0,00 zł 25,00 zł 

19.Za dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku 

(dowód osobisty, zmiana  adresu zamieszkania i inne) 

10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 

20.Ustanowienie pełnomocnictwa i jego odwołanie 20,00 zł - 20,00 zł 

21.Likwidacja rachunku 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

22.Powiadomienie  SMS 0,20 zł (za każdy 

SMS) 

0,00 zł 0,20 zł (za każdy 

SMS) 

23.Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z 

dotychczasowym NRB - jednorazowo 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

24.Usługa bankowości elektronicznej: 

     1) Aktywacja systemu Internet Banking 

     2) Za korzystanie z usługi Internet Banking 

     3) Za zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek 

użytkownika 

     4) Za wydanie listy haseł jednorazowych 

     5) Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą sms 

     6) Limit pojedynczej transakcji internetowej 

     7) Limit transakcji w e-sklepie 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

   2,00 zł 

  

  1,00 zł 

0,00 zł 

3000,00 zł 

        700,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

1,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

ustalany 

indywidualnie 

ustalany 

indywidualnie 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

   2,00 zł 

   

 1,00 zł 

0,00 zł 

3000,00 zł 

700,00 zł 

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie Ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 

art. 59 ie 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. 

 

 

2.KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE NA KAŻDE ŻĄDANIE I KSIĄŻECZKI MIESZKANIOWE 
 

Wyszczególnienie czynności Opłaty (%, kwota zł) 
1. Założenie książeczki na każde żądanie Bez opłat 
2. Wydanie książeczki oszczędnościowej 5,00 zł 
3. Za przelew na rachunki w innych bankach 4,00 zł 
4. Za wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu oszczędnościowego w 

związku z zawarciem przez klienta umów i innymi bankami i instytucjami 

 

20,00 zł 
5. Za przyjęcie zgłoszenie o utracie książeczki oszczędnościowej 15,00 zł 
6. Za wykonanie zastrzeżenia utraconej książeczki   20,00 zł 
7. Za wystawienie nowej książeczki w związku z utraceniem lub zniszczeniem 

poprzedniej 

10,00 zł 

8. Za umorzenie utraconej książeczki 15,00 zł 
9. Za przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja): 

1) książeczki oszczędnościowej 

2) książeczki mieszkaniowej 

 

30,00 zł 

50,00 zł 
10. Za  likwidację  książeczki oszczędnościowej   20,00 zł 
11. Za likwidację książeczki mieszkaniowej 

1) bez premii gwarancyjnej 

 

5,00 zł 
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2) z premią gwarancyjną 30,00 zł 
12. Za zaświadczenie o wysokości zgromadzonych środków na mieszkaniowej 

      książeczce oszczędnościowej 

 

30,00 zł 
13. Za próbne naliczenie premii gwarancyjnej 20,00 zł 
14. Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, 

pełnomocnik, spadkobierca) rachunku wkładów oszczędnościowych i/ lub 

udzielenie informacji o saldzie na rachunku 

 

 

15,00 zł 
15. Za wydanie na wniosek klienta pisma (zaświadczenia) informującego o 

posiadaniu wkładu, o stanie środków na rachunku 

 

20,00 zł 
16. Zapis na wypadek śmierci: 

1) za przyjęcie lub odwołanie 

2) realizacja – wypłata z rachunku 

 

25,00 zł 

25,00 zł od każdego zapisobiorcy 
17. Realizacja- wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 25,00 zł od każdego 

spadkobiercy 
18. Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu 25,00 zł 
19. Za dokonanie adnotacji o zmianie adresu lub innych danych 10,00 zł 
20. Za ustanowienie pełnomocnictwa lub odwołanie  pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem  

 

20,00 zł 
21. Za sporządzenie historii rachunku – odpisu obrotów 

1) za bieżący rok 

2) za każdy poprzedni rok 

 

10,00 zł 

20,00 zł 

 

 
3. WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWE 

 
Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1.Za założenie rachunku 0,00 zł 
2.Za wydanie książeczki oszczędnościowej 5,00 zł 
3.Za wykonanie przelewu na rachunki w innych bankach 5,00 zł 
4.Za przyjęcie i wykonanie na zlecenie klienta blokady wkładu oszczędnościowego 

w związku z zawarciem przez klienta umów z innymi bankami i klientami 

 

20,00 zł 
5.Za przyjęcie zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu książeczki oszczędnościowej 20,00 zł 
6.Za wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej w związku z utratą lub 

zniszczeniem 

10,00 zł 

7.Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 15,00 zł 
8.Za wydanie na wniosek klienta pisma (zaświadczenia) informującego o 

posiadaniu wkładów, o stanie wkładów oszczędnościowych  

 

20,00 zł 
9.Zapis na wypadek śmierci: 

) za przyjęcie lub odwołanie 

) realizacja- wypłata z rachunku 

 

25,00 zł 

25,00 zł od każdego zapisobiorcy 

11.Realizacja- wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 25,00 zł od każdego spadkobiercy 

12.Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu 25,00zł 
13. Za przepisanie książeczki w związku z przelewem prawa (cesji) 40,00 zł 
14. Za poszukiwanie , na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel, 

pełnomocnik, spadkobierca) rachunków wkładów oszczędnościowych i / lub 

udzielenie informacji o saldzie 

 

 

15,00 zł 
15. Za dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych posiadacza rachunku 

terminowego  

 

10,00 zł 
16. Za likwidację wkładu terminowego – od każdego wkładu    10,00 zł 
17. Za ustanowienie pełnomocnictwa , lub odwołanie pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem  

 

20,00 zł 

 
4.UNIKONTO  Oszczędnościowe 

 

1.Za założenie rachunku 0,00 zł 

2.Za prowadzenie rachunku 0,00 zł 

3.Jedna/pierwsza/wypłata /przelew w miesiącu 0,00 zł 
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4.Za każdą następną wypłatę /przelew 5,00 zł 

5.Za ustanowienie pełnomocnictwa , lub odwołanie pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem 

20,00 zł 

6.Za likwidację rachunku 20,00 zł  

7.Realizacja- wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 25,00 zł od każdego spadkobiercy 

8.Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu 25,00 zł 

  9. Zapis na wypadek śmierci: 

1)za przyjęcie lub odwołanie 

 

25,00 zł 

 
Rozdział V 

 
INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBROTEM WARTOŚCIAMI DEWIZOWYMI 

 
1.Rachunki bieżące i pomocnicze 

 

Wyszczególnienie czynności  

1.Otwarcie rachunku walutowego: 

    1) bez wniesienia wpłaty 
 

50,00 zł 

    2) z pierwszą wpłatą 20,00 zł 

2.Prowadzenie rachunku bankowego: 

   1)bieżącego 

   2)bieżącego – rolnikom 

   Opłatę pobiera się za każdy miesiąc, poczynając od następnego po założeniu 

rachunku.  

 

25,00 zł  

10,00 zł  

3.Wpłaty gotówkowe 0,30% nie mniej niż 5,00 zł 

4.Wypłaty gotówkowe  0,30% nie mniej niż 5,00 zł 

5. Za wysłanie wyciągu z konta bankowego drogą pocztową: 

    1) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w placówce 

Banku 

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

    3) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju 

 

0,00 zł 

 

5,00zł 

                                            10,00zł 

6.Sporządzenie zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza rachunku: 

   1) Za każdy miesiąc roku bieżącego 

   2) Za każdy rok ubiegły 

 

5,00 zł 

20,00 zł 

7. Przelewy przewalutowania między rachunkami własnymi prowadzonymi w BS 0,00 zł 

8. Polecenie przelewu SEPA1: 

    1) W placówce Banku: 

         a) do banków krajowych 

         b) do banków zagranicznych 

    2) W systemie bankowości internetowej/mobilnej: 

         a) do banków krajowych 

         b) do banków zagranicznych 

 

 

20,00 zł 

3,00 zł 

 

15,00 zł 

1,00 zł 

9. Polecenie przelewu TARGET2/SWIFT3 w EURO w ramach EOG4: 

    1) W placówce Banku 

    2) W systemie bankowości internetowej/mobilnej 

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt 15 rachunki bieżące i pomocnicze, w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”. 

 

35,00 zł 

35,00 zł 

10. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych): 

      1) W placówce Banku 

      2) W systemie bankowości internetowej/mobilnej 

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt 15 rachunki bieżące i pomocnicze, w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”. 

 

0,20%, min. 50zł max 250 zł 

0,20%, min. 30zł max 200 zł 

 

11. Polecenie wypłaty5  : 

      1) W placówce Banku 

 

0,20%, min. 50zł max 250 zł 
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      2) W systemie bankowości internetowej/mobilnej 

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt 15 rachunki bieżące i pomocnicze, w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”. 

0,20%, min. 30zł max 200 zł 

 

12. Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w Grupie BPS 15,00 zł 

13. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

      1) z banków krajowych 

      2) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 

      3) z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż  EURO 

      4) z banków zagranicznych spoza EOG 

 

20,00 zł 

0,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

14. Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym(dostępne dla waluty EUR, USD, PLN) 150,00 zł 

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

wypłaty 

90,00 zł 

16. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 

wykonane na zlecenie klienta 

80,00 zł + koszty banków 

trzecich 

17. Zlecenie przez klienta poszukiwania przekazu w obrocie 

dewizowym/postępowanie wyjaśniające 

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BS lub BPS 

S.A. 

 

100 zł +koszty banków trzecich 

18. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100 zł +koszty banków trzecich 

19.Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku 10,00 zł 

20.Udzielanie “na hasło”  telefonicznych informacji o stanie rachunku bankowego - 

miesięcznie 

 

12,00 zł  

21.Dokonywanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia 

umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku 

 

40,00 zł 

22.Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za 

granicę 

20,00 zł 

23.Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 

(przelewu, wpłaty itp.) 

5,00 zł 

od każdej operacji 

24.Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości sald na rachunku 

walutowym, o posiadaniu rachunku lub wkładu oszczędnościowego, jego wysokości 

oraz o wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp. 

 

25,00 zł 

25.Ustanowienie pełnomocnictwa i jego zmiana 
20,00 zł 

26.Za dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku  

(zmiana dowodu osobistego, adresu zamieszkania itp.) 

 

10,00 zł 

27.Usługa bankowości elektronicznej: 

     1)dla rachunku bieżącego rolniczego: 

        a) Aktywacja systemu Internet Banking 

        b) Za korzystanie z usługi Internet Banking 

        c) Za zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika 

        d) Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą sms 

        e) Limit pojedynczej transakcji internetowej 

        f) Limit transakcji w e-sklepie 

 

    2) dla rachunku bieżącego firmy: 

        a) Aktywacja systemu Internet Banking 

        b) Za korzystanie z usługi Internet Banking 

        c) Za zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika 

        d) Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą sms 

        e) Limit pojedynczej transakcji internetowej 

        f) Limit transakcji w e-sklepie 

 

 

Jednorazowo 10,00 zł 

3,00 zł miesięcznie 

3,00 zł 

0,00 zł 

10.000,00 zł 

700,000 zł 

 

 

Jednorazowo 10 zł 

5,00 zł miesięcznie 

5,00 zł 

0,00 zł 

20.000,00 zł 

700,00 zł 

28.Likwidacja rachunku walutowego bieżącego/ płatnego na każde żądanie w ciągu 

90 dni od daty otwarcia 

40,00 zł 

29.Likwidacja rachunku walutowego bieżącego / płatnego na każde żądanie po 

upływie 90 dni od daty otwarcia 

20,00 zł 

30.Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu 25,00 zł 

31. Powiadomienie SMS 0,20 zł 
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                                           2. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe   

                                 UNIKONTO,  talentKonto, Podstawowy Rachunek Płatniczy 
   

Wyszczególnienie czynności  

1.Otwarcie rachunku bankowego 0,00 zł 

2. prowadzenie rachunku bankowego 6,00 zł 

3.Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w BS 0,00 zł 

4.Za wysłanie wyciągu z konta bankowego drogą pocztową: 

    1) odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w placówce 

Banku 

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

    3) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie kraju 

 

0,00 zł 

 

5,00 zł 

10,00 zł 

5. Sporządzenie zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza rachunku: 

   1) Za każdy miesiąc roku bieżącego 

   2) Za każdy rok ubiegły 

 

5,00 zł  

20,00 zł 

6. Przelewy przewalutowania między rachunkami własnymi prowadzonymi w BS 0,00 zł 

7. Polecenie przelewu SEPA1: 

    1) W placówce Banku: 

         a) do banków krajowych 

         b) do banków zagranicznych 

    2) W systemie bankowości internetowej/mobilnej: 

         a) do banków krajowych 

         b) do banków zagranicznych  

 

 

20,00 zł 

1,00 zł 

 

15,00 zł 

0,50 zł 

8. Polecenie przelewu TARGET2/SWIFT3 w EURO w ramach EOG4: 

    1) W placówce Banku 

    2) W systemie bankowości internetowej/mobilnej 

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt 13 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe  UNIKONTO,  

talentKonto, Podstawowy Rachunek Płatniczy, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

 

35,00 

35,00 

  

9. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie 

wypłaty5 

      1) W placówce Banku 

      2) W systemie bankowości internetowej/mobilnej 

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt 13 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe  UNIKONTO,  

talentKonto, Podstawowy Rachunek Płatniczy, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

 

 

0,20%, min. 50zł max 250 zł 

0,20%, min. 30zł max 200 zł 

 

10. Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w Grupie BPS 15,00 zł 

11. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

      1) z banków krajowych 

      2) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 

      3) z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż  EURO 

      4) z banków zagranicznych spoza EOG 

 

20,00 zł 

0,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

12. Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym(dostępne dla waluty EUR, USD, PLN) 150,00 zł 

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

wypłaty 

90,00 zł 

14. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 80,00 zł + koszty banków 
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wykonane na zlecenie klienta trzecich 

15. Zlecenie przez klienta poszukiwania przekazu w obrocie 

dewizowym/postępowanie wyjaśniające 

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BS lub BPS S.A. 

 

100,00 zł + koszty banków 

trzecich 

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

trzecich 

17. Za poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby lub udzielenie pisemnej 

informacji o saldzie  

10,00 zł 

18. Dokonywanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenie 

umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku. 

40,00 zł 

19.Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku  

Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków klienta 

10,00 zł 

20.Przyjęcie i zmiany dyspozycji posiadacza rachunku na wypadek śmierci. 

W przypadku złożenia przez klienta zapisu na wypadek śmierci jednocześnie na 

rachunkach oszczędnościowych złotowych i walutowych, Bank pobiera tylko jedną 

opłatę. 

25,00 zł 

21.Realizacja – wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania 25,00 zł od każdego 

spadkobiercy 

22.Wypłata z tytułu kosztów pogrzebu 25,00 zł 

23.Przyjęcie lub unieważnienie hasła od posiadacza rachunku 10,00 zł 

24.Udzielanie na ”hasło” telefonicznych informacji o stanie środków na rachunkach 

oszczędnościowych 

10,00 zł miesięcznie 

25. Otwarcie lokaty terminowej 0,00 zł 

26.Likwidacja lokaty terminowej 10,00 zł 

27.Likwidacja rachunku lokaty terminowej przed upływem 14 dni od jej otwarcia 20,00 zł 

28.Likwidacja rachunku walutowego płatnego na każde żądanie przed upływem 90 

dni od jego otwarcia 

40,00 zł 

29.Ustanowienie pełnomocnictwa i jego zmiana  20,00 zł 

30.Za dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku  

(zmiana dowodu osobistego, adresu zamieszkania itp.) 

10,00 zł 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku  20,00 zł 

31.Usługa bankowości elektronicznej: 

     a) Aktywacja systemu Internet Banking 

     b) Za korzystanie z usługi Internet Banking 

     c) Za zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek użytkownika 

     d) Za wydanie listy haseł jednorazowych 

     e) Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą sms 

     f) Limit pojedynczej transakcji internetowej 

     g) Limit transakcji w e-sklepie 

 

Jednorazowo 10,00 zł 

0,00 zł 

2,00 zł 

1,00 zł 

0,00 zł 

3.000,00 zł 

700,00 zł 

32.Powiadomienie SMS 0,20 zł 

 

3. Rozliczenia walutowe 

 

Wyszczególnienie czynności  

1.Skup i sprzedaż banknotów walut wymienialnych  bez opłat 

2.Zmiana nominałów banknotów waluty wymienialnej na inny nominał 0,50 % nie mniej niż 3,50 zł 

3.Transakcje Western Union: 

1) anulowanie transakcji w systemie-każdorazowo 

2) reklamacja danych przekazów(zmiana waluty zmiana danych beneficjenta, 

zmiana kraju przeznaczenia)-każdorazowo 

 

20,00 zł 

20,00 zł 

 

1. Przelew SEPA 

Przelew SEPA jest to 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: 

1) Waluta transakcji EUR: 
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2) 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-owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

3) Występuje opcja kosztowa „SCHA”; 

4) Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

5) Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT. 

2. TARGET 

Przekazy niespełniające wymogów SEPA w walucie EUR np. wskazana data waluty pilna lub operacja kosztowa OUR  

są realizowane za pośrednictwem systemu TARGET2 (pod warunkiem uczestnictwa banku odbiorcy w systemie 

TARGET2). 

3. SWIFT 

Międzynarodowa platforma wymiany pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do 

realizacji Przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 

4. EOG  

Europejski obszar gospodarczy. 

(Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Cypr (część grecka), Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, 

Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia (EOG), Łotwa, Liechtenstein (EOG), Litwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, 

Norwegia (EOG), Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria (nie jest krajem 

członkowskim UE ani EOG, ale przepisy UE mają zastosowanie), Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo (nie jest 

krajem członkowskim UE ani EOG, ale do 31 grudnia 2020 roku nadal mają zastosowanie przepisy UE)). 

5. Polecenie wypłaty: 

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca dokonanie 

wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH 

 

1. KARTY DO RACHUNKÓW KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
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Wyszczególnienie czynności UNIKONTO talentKonto Podstawowy Rachunek 

Płatniczy 

                                        VISA Classic Debetowa 

1.Wydanie karty płatniczej 20,00 zł 0,00 zł - 

2.Wznowienie karty  15,00 zł 0,00 zł - 

3.Obsługa karty debetowej – miesięcznie od każdej karty wydanej do 

rachunku 

  3,00 zł 0,00 zł - 

4.Za wydanie nowej karty w miejsce zablokowanej 15,00 zł  5,00 zł - 

5.Za nie zwrócenie karty przez posiadacza na żądanie BS 25,00 zł 0,00 zł - 

6.Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 5,00 zł - 

7.Za odblokowanie karty 15,00 zł 0,00 zł - 

8.Za miesięczne zestawienie transakcji   1,00 zł 1,00 zł - 

9.Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności bezgotówkowych- transakcje bezgotówkowe 

        0,00 zł 0,00 zł - 

10.Wypłata gotówki: 

1) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami 

(Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej banku) 

2) W pozostałych bankomatach w kraju  

3) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych –w bankomatach akceptujących kartę za granicą 

 

0,00 zł 

 

 

      

        4,00 zł 

  

  6,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

 

4,00 zł 

 

6,00 zł 

 

- 

 

 

 

- 

- 

11.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo      1.000,00 zł        1.000,00 zł - 

12.Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta     5,00 zł 0,00 zł - 

13.Wypłata Cash back- od transakcji 0,00 zł 0,00 zł - 

14.Za zmianę limitów na karcie (internetowy, gotówkowy, bezgotówkowy)    10,00 zł 2,00 zł - 

15.Limit dzienny: 

1) na wypłaty gotówki w bankomatach 
2) na transakcje bezgotówkowe 

3) na transakcje internetowe 

 

      2.000,00 zł 

    50.000,00 zł 

ustalany indywidualnie 

 

ustalany indywidualnie 

ustalany indywidualnie 

ustalany indywidualnie 

 

- 

- 

- 

                                 VISA PayWave 

1.Wydanie karty zbliżeniowej 20,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2.Wznowienie karty 15,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.Obsługa karty zbliżeniowej  – miesięcznie od każdej karty wydanej do 

rachunku 

3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4.Za wydanie nowej karty w miejsce zablokowanej 15,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 

5.Za nie zwrócenie karty przez posiadacza na żądanie BS 25,00 zł 0,00 zł 25,00 zł 

6.Za wydanie duplikatu karty 15,00 zł 5,00 zł 15,00 zł 

7.Za odblokowanie karty 15,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 

8.Za miesięczne zestawienie transakcji    1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

9. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

zbliżeniowej do płatności bezgotówkowych- transakcje bezgotówkowe 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

10. Wypłata gotówki: 

      1) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami 

 (Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej banku) 

     2) W pozostałych bankomatach w kraju  

     3) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych –w bankomatach akceptujących kartę za granicą 

 

0,00 zł 

         

 

  4,00 zł 

           

6,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

4,00 zł 

 

6,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł / 4,00 zł1  

 

6,00 zł 

11Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty- jednorazowo    1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

12.Powtórne generowanie i wysyłka Pin na wniosek  klienta          5,00 zł 0,00 zł       5,00 zł 

13.Wypłata Cash back- od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

14.Za zmianę limitów na karcie (internetowy,  gotówkowy, bezgotówkowy)        10,00 zł 2,00 10,00 zł 

15Limit dzienny: 

1) na wypłaty gotówki w bankomatach 

2) na transakcje bezgotówkowe 
3) na transakcje internetowe 

    

  2.000,00 zł 

20.000,00 zł 

ustalany indywidualnie 

 

ustalany indywidualnie 

ustalany indywidualnie 

ustalany indywidualnie 

 

2.000,00 zł 

20.000,00 zł 

ustalany indywidualnie 

                       Naklejka zbliżeniowa VISA PayWave  

1.Wydanie naklejki zbliżeniowej         3,00 zł 0,00 zł - 

2.Wznowienie naklejki zbliżeniowej       10,00 zł 0,00 zł - 

3.Obsługa naklejki zbliżeniowej – miesięcznie od każdej naklejki wydanej do 
rachunku 

 

        2,00 zł 

 

0,00 zł 

- 

4.Za wydanie nowej naklejki zbliżeniowej  w miejsce zablokowanej       15,00 zł     5,00 zł - 

5.Za wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej         3,00 zł     3,00 zł - 

6. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu naklejki 

zbliżeniowej do płatności bezgotówkowych- transakcje bezgotówkowe 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

- 

7.Za odblokowanie naklejki zbliżeniowej        5,00 zł 0,00 zł - 

8.Powtórne generowanie i wysyłka Pin na wniosek klienta        5,00 zł 0,00 zł - 

9.Zmiana danych Użytkownika naklejki        5,00 zł 0,00 zł - 

10.Wypłata Cash back- od transakcji 0,00 zł 0,00 zł - 

10Zmiana limitów na naklejce (internetowy, bezgotówkowy)      10,00 zł 0,00 zł - 

11.Limit dzienny: 
1) na transakcje bezgotówkowe 

2) na transakcje internetowe 

 

     20.000,00 zł 

Ustalany indywidualnie 

 
Ustalany indywidualnie 

Ustalany indywidualnie 

 

- 

- 
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1 W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego (PRP) – 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 należącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą. 

 

2. KARTY DO RACHUNKÓW KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

 

Wyszczególnienie czynności  

VISA Business Debetowa  

1.Wydanie karty płatniczej 20,00 zł 

2.Wznowienie karty 20,00 zł 

3.Obsługa karty debetowej – miesięcznie od każdej karty wydanej do rachunku  

10,00 zł 

4.Za wydanie nowej karty w miejsce zablokowanej 20,00 zł 

5.Za nie zwrócenie karty przez posiadacza na żądanie BS 30,00 zł 

6.Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

7.Za odblokowanie karty 20,00 zł 

8.Za miesięczne zestawienie transakcji 1,00 zł 

9.Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych- transakcje bezgotówkowe 

 

0,00 zł 

10. Wypłata gotówki: 

      1) We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami 

 (Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej banku) 

     2) W pozostałych bankomatach w kraju  

     3) Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych –w bankomatach akceptujących kartę za granicą 

 

0,00 zł 

 

 

4,00 zł 

6,00 zł 

 

11.Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1.000,00 zł 

12.Powtórne generowanie i wysyłka Pin na wniosek  klienta 5,00 zł 

13.Wypłata Cash back- od transakcji 0,00 zł 

14.Za zmianę limitów na karcie (internetowy, gotówkowy, bezgotówkowy) 10,00 zł 

15.Limit dzienny: 

1) na wypłaty gotówki w bankomatach 

2) na transakcje bezgotówkowe 

3) na transakcje internetowe 

 

2.000,00 zł 

50.000,00 zł 

Ustalany indywidualnie 

 

Rozdział VII 

 

KREDYTY ZŁOTOWE 
 

1.KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 

1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej 

przyznany kredyt: 

) w rachunku bieżącym przedsiębiorców 

) w rachunku bieżącym rolników 

 

 

2,00% nie mniej niż 50,00 zł 

2,00% nie mniej niż 50,00 zł 

Prowizja w uzasadnionym 

przypadku za zgodą Zarządu 

może być obniżona nie więcej niż 

0,8 p.p. 

2. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu dotyczących : 

1) zabezpieczenia kredytu 

2) innych warunków umowy (w tym konwersja) 

 

100,00 zł 

100,00 zł 

3. Za wypłatę kredytu w terminie wynikającym z umowy kredytowej Bez opłat 

4. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 
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5. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 

(zdolności kredytowej) 
300,00 zł 

6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu      Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 

7,00 zł  

7. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 50,00 zł 
8. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 

9. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 

10. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na 

rzecz BS 

20,00 zł 

11. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 15,00 zł 

 

2.KREDYT W RACHUNKU KREDYTOWYM DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanego kredytu 

* Prowizja w uzasadnionym przypadku za zgodą Zarządu może być obniżona nie 

więcej niż 2 p.p. 

3,00 %*  

 

2. Za wypłaty gotówkowe transz kredytu w terminach wynikających z umowy 

kredytowej 

Uwaga: Płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu wypłacanej gotówką z 

wyłączeniem pierwszej transzy 

0,05% wypłacanej kwoty nie 

mniej niż 10,00 zł 

3. Za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w 

terminie przewidzianym w umowie kredytowej 

Uwaga 1: Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia roboczego 

od daty postawienia kredytu (transzy kredytu) do dyspozycji do dnia 

poprzedzającego dzień wypłaty kredytu (transzy kredytu). 

Uwaga 2: Nie dotyczy kredytu obrotowego rewolwingowego.  

0,01% niewykorzystanej kwoty 

kredytu (transzy kredytu) nie 

mniej niż 10,00 zł 

4. Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub 

jego części 

Bez opłat 

5. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu dotyczących: 

1) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu i /lub odsetek 

 

2) zabezpieczenia kredytu 

3) innych warunków umowy (w tym konwersję) 

 

1,00% prolongowanej kwoty 

kredytu lub odsetek nie mniej 

niż 50,00 zł 

100,00 zł 

100,00 zł 
6. Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za bezgotówkową wypłatę kredytu 

w terminie wynikającym z umowy kredytowej 

Bez opłat 

7. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 

8. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 

(zdolności kredytowej) 

300,00 zł 

9. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

7,00 zł  

10. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 50,00 zł 

11. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 

12. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 

13. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na 

rzecz BS 

20,00 zł 

14. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10% kwoty objętej promesą 

nie mniej niż 70,00 zł 

15. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 15,00 zł 
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3. KREDYTY PREFERENCYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I ROLNIKÓW 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza- od kwoty przyznanego kredytu  

*Prowizja dotyczy kredytów udzielanych od 01.01.2015r.  

1,85 % kwoty kredytu 

  

2. Prowizja od zaangażowania kwoty kredytu ustalana na koniec 31.12 każdego 

roku, płatna do 15 stycznia kolejnego roku, nie pobierana w roku, w którym 

nastąpiło uruchomienie kredytu; 

1) inwestycyjny 

2) obrotowy klęskowy  

* Prowizja od kredytów udzielonych w kwocie powyżej 300.000,00 zł za zgodą 

Zarządu może być obniżona nie więcej niż 0.5 p.p. 

** Prowizja dotyczy kredytów udzielanych do 31.12.2014r. 

 

 

          

  0.8 % * 

  0.8 % * 

3. Za wypłaty gotówkowe transz kredytu w terminach wynikających z umowy 

kredytowej 

Uwaga: Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu wypłacanej 

gotówką, z wyłączeniem transzy pierwszej. 

0,05% wypłacanej kwoty nie 

mniej niż 10,00 zł 

4. Rozliczenie dopłat do oprocentowania 4,00 zł miesięcznie 

5. Za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w 

terminie przewidzianym w umowie kredytowej: 

Uwaga: Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia 

roboczego od daty podstawienia kredytu (transzy kredytu) do dyspozycji do 

dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu (transzy kredytu).  

0,01% od niewykorzystanej 

kwoty (transzy kredytu) nie 

mniej niż 10,00 zł  

6. Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub 

jego części: 

Uwaga 1: nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 

30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu. 

Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do BS 

0,25% kwoty kredytu 

(kapitału) lub jego części 

spłaconego przed terminem nie 

mniej niż 10,00 zł 

7. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu dotyczących: 

1) prolongaty terminu spłaty całości , części kredytu 

 

2) zabezpieczenia kredytu 

3) innych warunków umowy 

 

2,00% prolongowanej kwoty 

kredytu nie mniej niż 50,00 zł 

100,00 zł 

50,00 zł 
8. Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za bezgotówkową wypłatę 

kredytu w terminie wynikającym z umowy kredytowej 

 

bez opłat 

9. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10% kwoty objętej promesą 

nie mniej niż 70,00 zł 

10. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pismo o charakterze zaświadczenia 30,00 zł 

11. Za wystawioną opinię o kredytobiorcy 50,00 zł 

12. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno – 

finansowej (zdolności kredytowej) 

300,00 zł 

13. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

7,00 zl  

14. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 50,00 zł 

15. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 

16. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 

17. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki 

na rzecz BS 

20,00 zł 

18. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych 15,00 zł 
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4. KREDYTY NA ZAKUP POJAZDÓW W KWOTACH POWYŻEJ 80 TYS. ZŁ 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanego kredytu 2,00% 

2. Za gotowość finansową – od niewykorzystanej kwoty kredytu w terminie 

przewidzianym w umowie kredytowej 

Uwaga: Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia 

roboczego od daty podstawienia kredytu do dyspozycji do dnia 

poprzedzającego dzień wypłaty kredytu. 

0,01%  

nie wykorzystanej kwoty 

kredytu nie mniej niż 10,00 zł 

3. Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub 

jego części  

Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 

30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu. 

Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do BS 

0,25% kwoty kredytu 

(kapitału) lub jego części 

spłaconego przed terminem nie 

mniej niż 10,00 zł 

 

 

4. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu dotyczących: 

1) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek 

 

 

 

2) zabezpieczenia kredytu 

3) innych warunków umowy (w tym konwersję) 

 

1,00% prolongowanej kwoty 

kredytu lub odsetek nie mniej niż 

50,00 zł 

 

100,00 zł 

100,00 zł 

5. Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu w terminie 

wynikającym z umowy kredytowej. 

Bez opłat 

6. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 

7. Za sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-

finansowej (zdolności kredytowej) 

300,00 zł 

8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

7,00 zł 

9. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 50,00 zł 

10. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 

11. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 

12. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki 

na rzecz BS 

20,00 zł 

13. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10% kwoty objętej promesą 

nie mniej niż 70,00 zł 

14. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych. 

15,00 zł 

 
5. POŻYCZKI HIPOTECZNE W KWOTACH POWYŻEJ 80 TYS.ZŁ. I KREDYTY MIESZKANIOWE 
 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanej/ ego pożyczki/ kredytu lub od kwoty 

zwiększającej wysokość przyznanej/ ego pożyczki/ kredytu 

 

2,00% nie mniej niż 150,00 zł 

Prowizja w uzasadnionym 

przypadku za zgodą Zarządu 

może być obniżona nie więcej niż 

0,8 p.p. 
2. Za gotowość finansową – od niewykorzystanej kwoty pożyczki/ kredytu lub 

jej/ jego transzy w terminie przewidzianym w umowie 

Uwaga: Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia 

roboczego od daty postawienia pożyczki/ kredytu (transzy pożyczki/ 

kredytu) do dyspozycji do dnia poprzedzającego dzień wypłaty pożyczki/ 

kredytu (transzy pożyczki/ kredytu). 

0,01% nie wykorzystanej kwoty 

pożyczki/ kredytu (transzy 

pożyczki /kredytu) nie mniej niż 

10,00 zł 
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3. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy pożyczki/ kredytu 

dotyczących: 

1) prolongaty terminu spłaty całości, części pożyczki/ kredytu i/ lub 

odsetek  

2) zabezpieczenia pożyczki/ kredytu 

3) innych warunków umowy pożyczki/ kredytu 

 

1,00% prolongowanej kwoty 

pożyczki/ kredytu lub odsetek nie 

mniej niż 50,00 zł 

100,00 zł 

100,00 zł 

4. Od wpłat z tytułu spłaty pożyczki/ kredytu i odsetek oraz za wypłatę pożyczki 

/kredytu w terminie wynikającym z umowy. 

Bez opłat 

5. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 

6. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-

finansowej (zdolności kredytowej) 

300,00 zł 

7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) pożyczki kredytu lub 

odsetek – od każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od pożyczkobiorcy/ kredytobiorcy. 

7,00 zł  

8. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 30,00 zł 

9. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 

10. Za wydanie odpisu umowy pożyczki/ kredytu 20,00 zł 

11. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu 

hipoteki na rzecz BS 

20,00 zł 

12. Za wydanie promesy udzielenia pożyczki/ kredytu 0,10% kwoty objętej promesą nie 

mniej niż 70,00 zł 

13. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

15,00 zł 

 

 

6. KREDYT INWESTYCYJNY „WSPÓLNY REMONT” 
 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 
1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanego kredytu 

Uwaga: Prowizja w uzasadnionych przypadkach za zgodą Zarządu może 

zostać obniżona do wysokości nie mniejszej niż 1,5 %. 

 

2,00 % 

 

2. Za gotowość finansową od niewykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy 

w terminie przewidzianym w umowie kredytowej 

Uwaga 1: Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia 

roboczego od daty postawienia kredytu (transzy kredytu) do dyspozycji do 

dnia poprzedzającego dzień wypłaty kredytu (transzy kredytu). 

0,01% niewykorzystanej kwoty 

kredytu (transzy kredytu) nie 

mniej niż 10,00 zł 

3. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu dotyczących: 

1) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu i /lub odsetek 

 
2) zabezpieczenia kredytu 
3)  innych warunków umowy (w tym konwersję) 

 

1,00% prolongowanej kwoty 

kredytu lub odsetek nie mniej niż 

50,00 zł 

100,00 zł 

100,00 zł 
4. Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za bezgotówkową wypłatę 

kredytu w terminie wynikającym z umowy kredytowej 

Bez opłat 

5. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 
6. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 

(zdolności kredytowej) 

300,00 zł 

7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

7,00 zł  

8. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 50,00 zł 
9. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 
10. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 
11. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki 

na rzecz BS 

 

20,00 zł 
12. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10% kwoty objętej promesą nie 

mniej niż 70,00 zł 
13. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności 15,00 zł 
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cywilnoprawnych 

 
Rozdział VIII 

 
KREDYTY PODLEGAJĄCE USTAWIE O KREDYCIE KONSUMENCKIM 

 
1. KREDYTY GOTÓWKOWE I OKOLICZNOŚCIOWE (SEZONOWE) *) 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanego kredytu : 

1) Gotówkowego 

 

2) Sezonowego 

3) „SUPER KREDYT” 

UWAGA: Prowizja w uzasadnionym przypadku za zgodą Zarządu może 

być obniżona nie więcej niż 0,8 p.p. 

 

2,00% kwoty kredytu nie mniej 

niż 25,00 zł 

5,00% kwoty kredytu  

3,5 % kwoty kredytu 

 

2. Za zmianę, na wniosek klienta warunków umowy kredytu dotyczących: 

1) prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu lub odsetek 

 

 

2) zabezpieczenia kredytu 

3) innych warunków umowy 

 

1,00% prolongowanej kwoty 

kredytu lub odsetek nie mniej 

niż 20,00 zł 

30,00 zł 

30,00 zł 
3. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 

4. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

7,00 zł  

5. Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu w terminie 

wynikającym z umowy kredytowej. 

Bez opłat 

6. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 

 

2. KREDYTY W ROR UNIKONTO*) 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza od kwoty kredytu przyznanego, odnowionego lub od kwoty 

zwiększającej wysokość udzielonego kredytu 

2,00% od kwoty kredytu 

2. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu 20,00 zł 

3. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 

4. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. 

7,00 zł  

5. Za wypłatę kredytu w terminie wynikającym z umowy kredytowej Bez opłat  

6. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 

 

3. KREDYTY NA ZAKUP POJAZDÓW *) 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanego kredytu 2,00 % kwoty kredytu nie 

mniej niż 150,00 zł 

2. Za gotowość finansową – od niewykorzystanej kwoty kredytu w terminie 

przewidzianym w umowie kredytowej 

Uwaga: Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia 

roboczego od daty postawienia kredytu do dyspozycji do dnia 

poprzedzającego dzień wypłaty kredytu  

0,01% niewykorzystanej kwoty 

kredytu nie mniej niż 10,00 zł  
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3. Rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) 

lub jego części 

Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej 

do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy 

kredytowej. 

Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków do BS 

Uwaga 3: Dotyczy kredytów o stałej stopie procentowej w okresie 

kredytowania, o ile kwota kredytu jest wyższa niż 5.000 zł. 

0,25% kwoty kredytu 

(kapitału) lub jego części 

spłaconego przed terminem nie 

mniej niż 10,00 zł 

4. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu dotyczących: 

1.prolongaty terminu spłaty całości, części kredytu i /lub odsetek 

 

2.zabezpieczenia kredytu  

3.innych warunków umowy 

 

1,00% prolongowanej kwoty 

kredytu lub odsetek nie mniej 

niż 15,00 zł 

50,00 zł 

30,00 zł 

5. Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu w terminie 

wynikającym z umowy kredytowej 

Bez opłaty  

6. Za wydanie promesy udzielenia kredytu 0,10% kwoty objętej promesą 

nie mniej niż 50,00 zł 

7. Wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze zaświadczeń 30,00 zł 

8. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-

finansowej (zdolności kredytowej) 

300,00 zł 

9. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) kredytu lub odsetek – od 

każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 

7,00 zł  

10. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 30,00 zł 

11. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 

12. Za wydanie odpisu umowy o kredyt 20,00 zł 

13. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu 

hipoteki na rzecz BS 

20,00 zł 

14. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

15,00 zł 

 

4. POŻYCZKI HIPOTECZNE *) 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota zł) 

1. Przygotowawcza – od kwoty przyznanej pożyczki lub od kwoty 

zwiększającej przyznaną pożyczkę 

2,00% nie mniej niż 150,00 zł 

2. Za gotowość finansową – od niewykorzystanej kwoty pożyczki lub jej 

transzy w terminie przewidzianym w umowie 

Uwaga: Prowizja pobierana jest za każdy dzień począwszy od 3 dnia 

roboczego od daty postawienia pożyczki (transzy pożyczki) do 

dyspozycji do dnia poprzedzającego dzień wypłaty pożyczki (transzy 

pożyczki) 

0,01% niewykorzystanej kwoty 

pożyczki (transzy pożyczki) nie 

mniej niż 10,00 zł 

3. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy pożyczki dotyczących: 

1) prolongaty terminu spłaty całości, części pożyczki i/ lub odsetek 

  

 

2) zabezpieczenia pożyczki 

3) innych warunków umowy 

 

1,00% prolongowanej kwoty 

pożyczki lub odsetek nie mniej niż 

50,00 zł 

100,00 zł 

100,00 zł 

4. Od wpłat z tytułu spłaty pożyczki i odsetek oraz za bezgotówkową 

wypłatę pożyczki w terminie wynikającym z umowy 

Bez opłat 

5. Za wydanie promesy udzielenia pożyczki 0,10% kwoty objętej promesą nie 

mniej niż 50,00 zł 

6. Za wydanie na wniosek klienta informacji i pism o charakterze 30,00 zł 
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zaświadczeń 

7. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno – 

finansowej (zdolności kredytowej) 

300,00 zł 

8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty (rat) pożyczki lub odsetek 

– od każdego monitu 

Uwaga: Opłatę pobiera się od pożyczkobiorcy 

7,00 zł  

9. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu do Rejestru Zastawów 30,00 zł 

10. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu z Rejestru Zastawów 20,00 zł 

11. Za sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od czynności 

cywilnoprawnych 

15,00 zł 

12. Za wydanie odpisu umowy o pożyczkę 20,00 zł 

13. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu 

hipoteki na rzecz BS  

20,00 zł 

*) prowizja obowiązuje do kredytów  udzielonych do dnia 18.12.2011 roku 

 

5. KREDYT  W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWYM 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,0% 

2. udzielenie, odnowienie kredytu (jednorazowo): 

 

2,0% 

 

3. uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 

(jednorazowo 
10,00 zł 

4. spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty) 
0,0% 

5. prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty 

prolongowanej)   
1% nie mniej niż 20,0 zł 

6. podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia) 3,5% 
7. zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(za aneks) 
100,00 zł 

8. wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
30,00 zł 

9. sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 20,00 zł 
10. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00zł 

11. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota 

płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do 

Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

12. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

 

Nie pobiera się prowizji 

 

6. KREDYT  „BEZPIECZNA  GOTÓWKA” 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,0% 

2. udzielenie kredytu (jednorazowo): 
1) dla klientów posiadających rachunek w Banku 

2) dla klientów nie posiadających rachunek w Banku 

 

3,5% 

5,0% 

 

3. uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 

(jednorazowo 
10,00 zł 
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4. spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty) 
0,0% 

5. prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty 

prolongowanej)   
1% nie mniej niż 20,0 zł 

6. podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia) 3,5% 
7. zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(za aneks) 
100,00 zł 

8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
30,00 zł 

9. sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 20,00 zł 

 

 

10. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00 zł 

11. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota 

płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do 

Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

12. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

 

Nie pobiera się prowizji 

 

 
7. KREDYT  „MÓJ DOM 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 

0,0% 

2. udzielenie kredytu (jednorazowo) 2,0% 
3. uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 

(jednorazowo 

10,00 zł 

4. spłata całości lub części kredytu przed terminem 0,0% 
5. zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za 

aneks) 
100,00 zł 

6. wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 

wieczystej (jednorazowo) 
20,00 zł 

7. badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 10,00 zł 
8. wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 

Kredytobiorcy (jednorazowo) 
20,00 zł 

9. wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
20,00 zł 

10. wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 

Kredytobiorcy (jednorazowo) 
20,00 zł 

11. przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 

spłaty kredytu 
0,00 zł 

12. sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo 30,00 zł 
13. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00 zł 

14. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota 

płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do 

Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00zł 
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15. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

 

Nie pobiera się prowizji 

 
8. KREDYT UNIWERSALNY HIPOTECZNY 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,0% 

2. udzielenie kredytu (jednorazowo) 2,0% 
3. uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 

(jednorazowo 
10,00 zł 

4. spłata całości lub części kredytu przed terminem 0,0% 
5. zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za 

aneks) 
100,00 zł 

6. wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 

wieczystej (jednorazowo) 
20,00 zł 

7. badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 10,00 zł 
8. wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 

Kredytobiorcy (jednorazowo) 
20,00 zł 

9. wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
20,00 zł 

10. wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 

Kredytobiorcy (jednorazowo) 
20,00 zł 

11. przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 

spłaty kredytu 
0,00 zł 

12. sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 30,00 zł 
13. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00 zł 

14. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota 

płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do 

Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

15. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

 

Nie pobiera się prowizji 

 

 KREDYT  KONSOLIDACYJNY 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,0% 

2. udzielenie kredytu (jednorazowo) 2,0% 
3. uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 

(jednorazowo 
10,00 zł 

4. spłata całości lub części kredytu przed terminem 0,0% 
5. zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za 

aneks) 
100,00 zł 

6. wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 

wieczystej (jednorazowo) 
20,00 zł 

7. badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 10,00 zł 
8. wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 

Kredytobiorcy (jednorazowo) 
20,00 zł 
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9. wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
20,00 zł 

10. wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 

Kredytobiorcy (jednorazowo) 
20,00 zł 

11. przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 

spłaty kredytu 
0,00 zł 

12. sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 30,00 zł 
13. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00 zł 

14. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota 

płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do 

Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

15. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

 

Nie pobiera się prowizji 

 
10. KREDYT NA ZAKUP KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH UDZIELONYCH OSOBOM FIZYCZNYM 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,0% 

2. udzielenie kredytu (jednorazowo) 3,0% 
3. spłata całości lub części kredytu przed terminem 0,0% 
4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu ( jednorazowo od kwoty 

prolongowanej) 
1%, min 20.0 zł  

5. Podwyższenie kwoty kredytu ( jednorazowo od kwoty podwyższenia) 3% 
6. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota płatna 

przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, 

Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 

zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

7. Zmiany dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 
8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( 

za aneks) 
100,00 zł 

9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( jednorazowo) 30,00 zł 
10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy ( 

jednorazowo)  
30,00 zł 

11. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00zł 

12. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

Nie pobiera się prowizji 

 

 

 
11.  KREDYT NA ZAKUP KOLEKTORÓW SLONECZNYCH UDZIELONY WSPÓLNOTOM 

MIESZAKANIOWYM 
 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. od kwoty przyznanego kredytu  3,0% 
2. Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty całości lub części 

kredytu 

Uwaga 1; Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 

30 dni kalendarzowych przed terminem  wynikającym z umowy kredytowej 

Uwaga 2: Nie pobiera się prowizji , gdy wcześniejsza spłata całości lub 

części kredytu nastąpi po przekazaniu przez NFOŚiGW dotacji lub przez 

0.25 % kwoty kredytu (kapitału) 

lub jego części spłaconego przed 

terminem nie mniej niż 10,00 zł  
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kredytobiorcę na skutek wypowiedzenia przez Bank Umowy kredytu 

 

3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( 

jednorazowo od kwoty prolongowanej) 
1%, min 20.0 zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu ( jednorazowo od kwoty podwyższenia) 3% 
5. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota płatna 

przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, 

Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 

zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

6. Zmiany dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 
7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( 

za aneks) 
100,00 zł 

8. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta 30,00 zł 
9. Wydanie zaświadczenia / opinii o kredycie na wniosek Klienta  30,00 zł 
10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy  30,00 zł 

 
12.  KREDYT  „OKOLICZNOŚCIOWY” 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,0% 

2. udzielenie kredytu (jednorazowo): 
 

Stosownie do Uchwal Zarządu  

 

3. uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 

(jednorazowo 
10,00 zł 

4. spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty) 
0,0% 

5. prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty 

prolongowanej)   
1% nie mniej niż 20,0 zł 

6. podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia) 3,5% 
7. zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(za aneks) 
100,00 zł 

8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
30,00 zł 

9. sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 20,00 zł 

 

 

10. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00 zł 

11. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota 

płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do 

Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

12. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

 

Nie pobiera się prowizji 

 

13.  KREDYT  „POTRZEBY RÓŻNE” 

 

Wyszczególnienie czynności Opłata (%, kwota) 
1. rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 

(jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,0% 

2. udzielenie kredytu (jednorazowo): 
 

2,0 % 

 

3. uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 10,00 zł 
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(jednorazowo 

4. spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty) 
0,0% 

5. prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty 

prolongowanej)   
1% nie mniej niż 20,0 zł 

6. podwyższenie kwoty kredytu (jednorazowo od kwoty podwyższenia) 3,5% 
7. zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

(za aneks) 
100,00 zł 

8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
30,00 zł 

9. sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (jednorazowo) 20,00 zł 

 

 

10. sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) 
10,00 zł 

11. wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (jednorazowo) – (kwota 

płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do 

Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z 

tytułu zabezpieczenia kredytu); 

 

7,00 zł 

12. inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 

(jednorazowo) – według kosztów rzeczywistych (Za wydanie takich 

dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu 

rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji). 

 

Nie pobiera się prowizji 

 
ROZDZIAŁ IX 

 

INNE  CZYNNOŚCI 

 
Wyszczególnienie czynności Opłaty (%,Kwota zł) 

1. Za przyjęcie depozytu 

2. Za przechowywanie w depozycie przedmiotów – za każdy rozpoczęty 

miesiąc kalendarzowy 

3. Za przechowywanie w depozycie książeczek oszczędnościowych i innych 

dokumentów  - za każdy rozpoczęty miesiąc 

Uwaga: Opłata nie dotyczy depozytów składanych jako zabezpieczenie 

kredytu udzielonego przez BS 

4. Za przechowywanie duplikatów kluczy jednostek –  za każdy rozpoczęty 

miesiąc 

20,00 zł od każdego depozytu 

20,00 zł od każdego depozytu 

 

20,00 zł od każdego depozytu 

 

 

 

20,00 zł od każdego depozytu 

5. Za korzystanie z faxu: 

1) Za 1 stronę  

2) Za każdą następną stronę 

 

 

4,00 zł 

3,00 zł 

6. Za zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconego  dowodu 

tożsamości 

     20,00 zł plus VAT wynikający z 

odrębnych przepisów 
7. Za przyjęcie pełnomocnictwa stałego od wypłat za skup płodów rolnych, 

mleka i innych wypłat  

 

15,00 zł 
8. Za uwierzytelnienie odpisów i kserokopii (od każdego dokumentu) 3,00 zł 
9. Za poszukiwanie dokumentów 20,00 zł 
10. Za wydanie zaświadczenia do Wydziału Komunikacji o wykreślenie 

pojazdu z rejestru zastawów 

 

10,00zł 
11. Za przyjęcie pełnomocnictwa związanego z zabezpieczeniem 

udzielonego kredytu 

 

10,00zł 
12.  Za zapytanie o rachunki bankowe do Ognivo2/CI/Centralna informacja  40,00 zł  

 


