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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

 

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych” zwanej dalej Taryfą 

dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – rezydentów i nierezydentów. 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient 

złożył dyspozycję wykonania usługi;   

2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w 

terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku po wykonaniu usługi. 

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

wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 

5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od …do…” Dyrektor Oddziału lub osoba upoważniona przez Zarząd Banku ustala 

indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 

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

7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od 

operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 

8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

 wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje 

inaczej, 

 wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, o ile Taryfa nie przewiduje 

inaczej, 

 wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w 

podatku dochodowym, 

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

9. 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. 110 Prawa bankowego. 

10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą 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 należy stosować 

prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie. 

11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nie rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe 

przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawą naliczania prowizji określonej procentowo 

stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania 

należności. 

13. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 

14. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 

15. Od operacji dewizowych dotyczących poleceń wypłaty oraz czeków w obrocie dewizowym na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR pobierana jest stała opłata 

w wysokości 5 PLN od każdej operacji. 

16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Dyrektor Oddziału Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić 

zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 
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I RACHUNKI PŁATNICZE W ZŁOTYCH (KONTA OSOBISTE) 

Lp.  Rodzaj usługi (czynności)  RACHUNEK 

POL-KONTO1   

 

POL-KONTO 

STUDENT1 

POL-KONTO 

JUNIOR1 

POL-KONTO 

SENIOR1 

 

POL-KONTO 

PAKIET1 

 

POL-KONTO 

500+1 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy (PRP) 

1.  
Otwarcie i likwidacja rachunku 

płatniczego 
Bez opłat 

2.  
Prowadzenie rachunku 

płatniczego – miesięcznie 2  
7,90 zł 2 zł 0 zł 

 

3,90zł 

 

13,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1  Wpłata gotówki  
Bez opłat 

Usługa 

niedostępna 
Bez opłat 

3.2 Wypłata gotówki4  
 

Bez opłat 

4.  Polecenie przelewu  

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1  w placówce Banku 1 zł Bez opłat 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4.1.2 
w systemie bankowości 

internetowej/mobilnej 
0,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Usługa 

niedostępna 
0,90 zł 

4.1.3 

z rachunku ROR na rachunek 

bieżący przedsiębiorcy lub 

rachunek bieżący rolnika tej samej 

osoby 

10 zł 10 zł 0,00 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4.2  
Polecenie przelewu zewnętrznego 

w systemie ELIXIR:  
 

  

4.2.1 w palcówce Banku  3,50 zł Bez opłat 2 zł 3,50 zł 3,50 zł 0,00 zł5/3,50 zł 

4.2.1 w systemie bankowości 

internetowej/mobilnej 
0,90 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

Usługa 

niedostępna 

0 zł5/0,90 zł 

4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego 

w systemie SORBNET  
     

  

4.3.1 w placówce Banku 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

4.3.2 w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 
25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

Usługa 

niedostępna 

25 zł 

4.4 Polecenie przelewu 

natychmiastowego na rachunek w 

innym banku krajowym w systemie 

Express ELIXIR w placówce Banku/ 

systemie bankowości internetowej/ 

mobilnej3 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

5. Polecenie przelewu SEPA 

5.1 w placówce Banku: 

5.1.1 do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.1.2 do banków zagranicznych 3,50 zł 0 zł 0 zł 2 zł 3,50 zł 3,50 zł 0,00 zł5/3,50 zł 

5.2 w systemie bankowości internetowej6 

5.2.1 do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł Usługa 

niedostępna 

10 zł 

5.2.2 do banków zagranicznych 0,90 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł5/0,90 zł 
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6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 7 

6.1 w placówce Banku 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6.2 w systemie bankowości 

internetowej 
25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

Usługa 

niedostępna 

25 zł 

7. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty7: 

7.1 

W placówce Banku 
0,25% min. 30 

zł, max. 150 zł  

0,25% min. 30 

zł, max. 150 zł 

0,25% min. 

30 zł, max. 

150 zł 

0,25% min. 30 

zł, max. 150 

zł 

0,25% min. 30 

zł, max. 150 

zł 

0,25% min. 30 zł, 

max. 150 zł 

0,25% min. 30 zł, 

max. 150 zł 

7.2 
W systemie bankowości 

internetowej5 

0,25% min. 30 

zł, max. 150 zł  

0,25% min. 30 

zł, max. 150 zł 

0,25% min. 

30 zł, max. 

150 zł 

0,25% min. 30 

zł, max. 150 

zł 

0,25% min. 30 

zł, max. 150 

zł 

0,25% min. 30 zł, 

max. 150 zł 

0,25% min. 30 zł, 

max. 150 zł 

7.3 Polecenie przelewu w walucie obcej 

pomiędzy rachunkami 

prowadzonymi w Grupie BPS 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

8.1 z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8.2 z banków zagranicznych w ramach 

EOG w walucie EUR 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.3 z banków zagranicznych w ramach 

EOG w walucie innej niż EUR 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.4 z banków zagranicznych spoza 

EOG 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 

na wniosek Klienta (opłata 

pobierana ze zwracanej kwoty) 

0,15% min. 20 

zł, max. 100 zł 

0,15% min. 20 

zł, max. 100 zł 

0,15% min. 

20 zł, max. 

100 zł 

0,15% min. 20 

zł, max. 100 

zł 

0,15% min. 20 

zł, max. 100 

zł 

0,15% min. 20 zł, 

max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł, 

max. 100 zł 

9.2 Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie 

Klienta8 

50 zł + koszty 

banków 

50 zł + koszty 

banków 

50 zł + koszty 

banków 

50 zł + koszty 

banków 

50 zł + koszty 

banków 

50 zł + koszty 

banków 

50 zł + koszty 

banków 

9.3 Realizacja polecenia przelewu w 

trybie niestandardowym („pilnym”) 

dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

9.4 Realizacja polecenia przelewu z 

opcją kosztową OUR 
80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

9.5 Zmiany/korekty/odwołania 

zrealizowanego polecenia przelewu, 

wykonane na zlecenie Klienta 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 

banków trzecich 

75 zł + koszty 

banków trzecich 

9.6 Opłata za obsługę zagranicznego 

świadczenia emerytalnego i 

rentowego 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9.7 Wydanie zaświadczenia 

potwierdzającego wykonanie 

przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10. Zlecenie stałe 

10.1 rejestracja zlecenia stałego: w 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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placówce Banku/ w systemie 

bankowości internetowej/ mobilnej 

10.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: 

10.2.1 w placówce banku 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

10.2.2 w systemie bankowości 

internetowej 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.3 Realizacja zlecenia stałego 

10.3.1 w placówce banku 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0 zł55/1,50 zł 

10.3.2 w systemie bankowości 

internetowej 
0,90 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Usługa 

niedostępna 
0,90 zł 

11. Polecenie zapłaty 

11.1 Rejestracja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia 

zapłaty 
3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

11.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0 zł5/1,50 zł 
1 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług 

reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 
2 nie pobiera się prowizji za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Nie pobiera się prowizji za prowadzenie rachunków POL-KONTO dla stażystów  z Urzędu Pracy na okres 

stażu.  
3 Maksymalna kwota przelewu w systemie Express ELIXIR wynosi 10 000,00 zł.   
4 wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć 

kwotę, którą należy awizować. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% nie mniej niż 10 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. Realizacja 

nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie 

złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 
5 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. 
6 W przypadku uruchomienia usługi przez Bank 
7 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
8 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

II USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

Tabela 1 INTERNET BANKING 

 

1.1 Opłata za przystąpienie do usługi 

(jednorazowo)1 10 zł Bez opłat W pakiecie 
 

Usługa 

niedostępna 

 

Bez opłat 

1.2 Dostęp do usługi (miesięcznie)2  2,50 zł Bez opłat W pakiecie  

1.3 Wysłanie jednorazowego hasła sms:  

1.3.1 na terenie kraju 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.3.2 poza teren kraju 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

1.4 
Ponowne wygenerowanie/ 

odblokowanie hasła do IB 
2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

2 zł 

1prowizji nie pobiera się w przypadku, kiedy klient korzysta już z usługi IB dla firm i wykorzysta ten sam system 
2prowizji nie pobiera się w miesiącu uruchomienia usługi 
3 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. 
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Tabela 2 BANKOFON   

2.1 Wygenerowanie PIN kodu 2 zł Bez opłat W pakiecie 

Usługa 

niedostępna  

2 zł 

2.2 Korzystanie z usługi Bankofon 

(miesięcznie) 

2 zł Bez opłat W pakiecie 2 zł 

 

2.3 Ponowne wygenerowanie PIN-

kodu, hasła 
2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

Tabela 3 SMS BANKING    

3.1 Korzystanie z usługi SMS Banking 

(miesięcznie) 
2,50 zł 1 zł 

Bez opłat 

 
W pakiecie 2,50 zł 2,50 zł 

3.2 Wysłanie informacji tekstowej SMS 

( zbiorczo za miesiąc) 

Uwaga: 

 nie pobiera się opłaty za 

wysłanie informacji 

marketingowej. 

0,20 zł 
Bez opłat 

 

Pierwszych 10 

SMS-ów  

w miesiącu 0 

zł, każdy 

następny 0,20 

zł 

0,20 zł 
 

0,20 zł 

III    KARTY  
 

Tabela 1 
KARTY DEBETOWE1 VISA Classic Debetowa, MasterCard PayPass,, VISA EURO1 

1.1 Wydanie wznowienie karty 

płatniczej debetowej 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 

Usługa 

niedostępna 

 

 

0 zł 

1.1.1 Wydanie duplikatu karty2 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

1.1.2 Wydanie nowej karty w miejsce 

karty zastrzeżonej2 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

1.2 Obsługa karty debetowej - 

miesięcznie 
4 zł 4 zł 0 zł 4 zł w pakiecie 0 zł3 

1.3 Krajowe i zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.4 Wypłaty gotówki: 

1.4.1 we wskazanych bankomatach 

Grupy BPS i innych bankach 

krajowych oraz terminalach POS 

zgodnie z zawartymi umowami4 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 

Usługa 

niedostępna 

 

 

0 zł 

1.4.2 
w innych bankomatach w kraju 2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 

0,00 zł5/2% min. 

5 zł 

1.4.3 w bankomatach akceptujących kartę 

za granicą 
2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 2%, min.5 zł 2% min. 5 zł 

1.4.5 w punktach akceptujących kartę w 

kraju, w tym w placówkach Poczty 

Polskiej 

3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł  

1.4.6 w punktach akceptujących kartę za 

granicą 
3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 

1.4.7 Awaryjna wypłata gotówki za 

granicą po utracie karty 
1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

1.5 Sprawdzenie salda w bankomacie/w 

aplikacji mobilnej BSPay 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,00 zł 
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1.6 Powtórne generowanie PIN w 

placówce Banku na wniosek 

Użytkownika– od transakcji 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

1.7 Zmiana limitu w palcówce Banku 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.8 Czasowe 

zablokowanie/odblokowanie 

karty/zastrzeżenie karty 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku   przy stosowaniu kursu własnego 

VISA powiększonego o 6% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
2 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
3 opłata dotyczy posiadacza rachunku, dla pozostałych użytkowników opłata wynosi 4,0 zł/sz 
4lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej banku 
5 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 nie należących 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 opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji 
Tabela 2 KARTY WŁASNE 1 

1. Wydanie i prowadzenie karty Bez opłat 

2. Wznowienie karty po upływie dwuletniego terminu  ważności, w tym: 20 zł 

2.1 - dla rachunku Pol-Konto 500+ 0,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty 5 zł 

4. Sprawdzanie salda w bankomacie 0,50 zł 

5. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 

6. Powtórne generowanie PIN w Banku 10 zł 

7. Zmiana PIN w bankomacie Bez opłat 

8. Zastrzeżenie karty własnej: 

8.1 w placówce Banku  10 zł 

8.2 przez Bankofon Bez opłat 

9. Zmiana dziennego limitu wypłaty gotówki z bankomatu  

9.1 na niższy od ogólnie przyjętego Bez opłat 

9.2 na wyższy 

Uwaga: 

 dzienny limit wypłaty gotówki z bankomatu wynosi 1.000,00 zł, 

  opłata za zmianę limitu wypłat pobierana jest jednorazowo w dniu złożenia wniosku o podwyższenie limitu, 

  dzienny limit wypłaty gotówki z bankomatu nie może przekroczyć 10.000,00 zł 

50 zł 

10. Wypłata gotówki z bankomatu Bez opłat 
1 usługa niedostępna dla posiadaczy PRP 

Tabela 3 KARTY KREDYTOWE VISA CREDIT1 

1. Wydanie nowej karty kredytowej 0 zł 

1.1 Wydanie dodatkowej karty kredytowej 25 zł 

2. Wznowienie karty kredytowej 25 zł 

3. Obsługa  karty kredytowej:  

3.1 w pierwszym roku użytkowania 0,00 zł 

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

3.2.1 mniej niż 6000 zł  54 zł rocznie 
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3.2.2 co najmniej 6000 zł  0 zł 

4. Wydanie duplikatu karty kredytowej 25 zł 

5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taka usługę  0 zł 

6.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 8 zł 

7.  Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności  bezgotówkowych2 0  zł 

8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach  banków: 

8.1 w kraju 4% min 10 zł 

8.2 Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych2 4% min 10 zł 

9. Sprawdzanie salda w bankomacie  0 zł 

10. Czasowe zablokowanie karty kredytowej 0 zł 

11. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 5 zł 
1 usługa niedostępna dla posiadaczy PRP 
2 dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, pobierana jest dodatkowa 

prowizja 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA 
 

IV. NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA Visa PayWave 
 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej 0 zł 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 15 zł 

3 Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 15 zł 

4. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej 1,50 zł miesięcznie 

5.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 8 zł 

6.  Transakcje bezgotówkowe 0  zł 

 

V. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE 
L.p. Rodzaj usługi (czynności) TERMINOWEJ 

LOKATY 

OSZCZĘDNOŚCIO

WEJ   

RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWY 

„PROFIT” 

RACHUNEK 

WALUTOWY7 

RACHUNEK DLA RR1,7  

I RACHUNEK PKZP2,7 

 

1. Otwarcie i likwidacja rachunku3  Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 0 zł 0 zł 2 zł 7,90 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówki z rachunku 

3.1 Wpłata gotówki Bez opłat 

3.2 Wypłata gotówki4 0 zł 04/0,25% min. 7 zł5 0 zł 0 zł 

4. Polecenie przelewu 

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1 w placówce Banku 1 zł 04/0,25% min. 7 zł5 1 zł 1 zł 

4.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 0,90 zł 04/0,25% min. 7 zł5 0,90 zł 0,90 zł 

4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

4.2.1 w palcówce Banku  3,50 zł 04/0,25% min. 7 zł5 3,50 zł 3,50 zł 

4.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 0,90 zł 04/0,25% min. 7 zł5 0,90 zł 0,90 zł 

4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET 

4.3.1 w placówce Banku 30 zł 30 zł6 30 zł 30 zł 

4.3.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 25 zł 25 zł6 25 zł 25 zł 

4.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 

innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 
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placówce Banku/ systemie bankowości internetowej/ 

mobilnej 
 

1Rachunek RR – rachunek Rad Rodziców 
2Rachunek PKZP – rachunek Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych 
3 Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku wynosi 500 zł. 
4 wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć 

kwotę, którą należy awizować. 
5 Niezależnie od rodzaju operacji na rachunku (wypłata/przelew) pierwsza jest bezpłatna, druga i kolejne, skutkują naliczeniem prowizji 
6 opłata pobierana niezależnie od opłaty pobranej za polecenie przelewu 
7 opłaty dotyczące pozostałych usług zgodne z opłatami jak dla rachunku POL-KONTO, opłaty pobierane są z rachunku typu Pol konto (o ile istnieje), w pozostałych przypadkach 

opłatę pobiera się z rachunku walutowego w walucie rachunku w przeliczeniu na walutę po średnim kursie NBP z dnia pobrania 

 
VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 

Lp. Rodzaj usługi  

1. 

 
 Wyciąg z rachunku bankowego: 

1.1 Wyciąg miesięczny, za ostatni zamknięty miesiąc kalendarzowy:  

1.1.1 odbierany w placówce Banku:  

1.1.1.a dla posiadaczy bankowości elektronicznej 5 zł 

1.1.1.b dla pozostałych klientów 0 zł 

1.1.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową: 

1.1.2.a listem zwykłym na terenie kraju  0 zł 

1.1.2.b wysyłany listem zwykłym na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju 20 zł 

1.1.3 wysyłany pocztą elektroniczną  na adres e-mail 0 zł 

1.2 Sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu – na życzenie klienta 
5 zł 

1.3 Wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy - na życzenie klienta: 

1.3.1 odbierany w placówce Banku 5 zł 

1.3.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju 
10 zł 

1.4 Wyciąg za okres dłuższy niż wskazany w pkt 1.1, na życzenie klienta – za każdy rozpoczęty niestandardowy 

okres powyżej 1 miesiąca 
5 zł 

2. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dowodu osobistego/zastrzeżenie dowodu 50 zł 

3. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 
30 zł 

4. Zmiana rodzaju rachunku1 50 zł 

5. Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku 25 zł 

6. Zamknięcie rachunku w miesiącu, w którym rachunek został otwarty 25 zł 

7.  Wydanie kserokopii umowy rachunku.  20 zł 

8. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta. 20 zł 
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9. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie 30 zł 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku – za dokument 

10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł 

10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

11 Opłata pobierana od komornika za udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową w postaci wygenerowania danych z systemu bankowego2 

11.1 od strony tekstu udostępnionego w postaci papierowej 10 zł 

11.2 od strony tekstu udostępnionego w postaci elektronicznej 5 zł 
1 opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego 
2  maksymalna wysokość opłaty łącznie nie może być wyższa niż 45 zł 

 

VII. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: 

1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku bez opłat 

1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,20% min. 4,50 zł 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych:  

1.3.1 w systemie ELIXIR 0,40% min. 4,50 zł 

1.3.2 w systemie Ekspres ELIXIR1 8 zł 

1.3.3 w systemie SORBNET2 30 zł 

2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe3: 

2.1 do 10 szt.,  bez opłat 

2.2 powyżej 10 szt. 0,5% zł min 20,00 zł 

3. Opłata za wpłatę nieposortowanego bilonu powyżej 100 sztuk3 0,5% od kwoty bilonu min 20 zł 

4. Opłata za przeliczenie gotówki3 20 zł 

1 Maksymalna kwota przelewu wynosi 10 000,00 zł, opłata pobierana niezależnie od opłaty pobranej za wpłatę w systemie ELIXIR określoną w pkt 1.3.1  
2 opłata pobierana niezależnie od opłaty pobranej za wpłatę w systemie ELIXIR określoną w pkt 1.3.1 
3 nie dotyczy klientów banku 
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VIII. KREDYTY  

Tabela 1 KREDYTY GOTÓWKOWE 

1.1 Prowizja za udzielenie kredytu: 

1.1.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka 

1.1.1.a dla posiadaczy rachunku płatniczego ror lub rachunku bieżącego 5% min. 100 zł 

1.1.1.b dla pozostałych klientów 7% min. 100 zł 

1.1.2 Kredyt EKOLOGICZNY  

1.1.2.a dla posiadaczy rachunku płatniczego ror,  z ubezpieczeniem na życie lub/i majątkowym  1,8% min. 100 zł 

1.1.2.b dla posiadaczy rachunku płatniczego ror 2,8% min. 100 zł 

1.1.2.c dla pozostałych klientów 4,0% min. 100 zł 

1.1.2 
Kredyt odnawialny w rachunku płatniczym (od  kwoty przyznanego/odnawianego kredytu).1 

 

2 % min.50 zł  

1.2 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych)  – 

od kwoty prolongowanej. 

4% min. 100 zł 

1.3 
Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku płatniczym (od kwoty 

podwyższonej). 

 2% min. 50 zł  

1.4 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, dokonywanych na wniosek klienta - płatana 

jednorazowo od każdego aneksu. 

100 zł 

Tabela 2 UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY 

2.1 Prowizja za udzielenie kredytu: 

2.1.1 dla klientów Banku (posiadaczy czynnego rachunku płatniczego lub bieżącego) 2%  min. 200 zł 

2.1.2 dla pozostałych klientów 3%  min. 200 zł 

2.2 

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej. 

Uwaga:  

 prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 

  w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu. 

0,5% min. 100 zł 

2.3 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2: 

2.3.1 do 3 lat trwania Umowy kredytu - jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 2% 

2.3.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 0% 

2.4 

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) na 

wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania. Prolongowanie 

terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) – od kwoty 

prolongowanej. 

2% min. 200 zł 

2.5 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 2 i 3, dokonywanych 

na wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu. 

150 zł  

2.6 
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze 

skróceniem umownego okresu spłaty. 

50 zł 

2.7 Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową.   20 zł 

2.8 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu - przed 

przyznaniem kredytu 

200 zł 

Tabela 3 KREDYT MIESZKANIOWY ,,MÓJ DOM” 

3.1 Prowizja za udzielenie kredytu.3 

3.1.1 dla klientów Banku (posiadaczy od min. 6 m-cy czynnego rachunku płatniczego lub 1,0 % min. 200 zł 
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bieżącego) 

3.1.2 dla pozostałych klientów 2,0% min 400 zł 

3.2 

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej. 

Uwaga:  

 prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 

 w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu. 

0,5% min. 100 zł 

3.3 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 2: 

3.3.1 do 3 lat trwania Umowy kredytu - jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 2% 

3.3.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 0% 

3.4 

Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) na 

wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany okresu kredytowania. Prolongowanie 

terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) – od kwoty 

prolongowanej. 

2% min. 100 zł 

3.5 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3.3, dokonywanych na 

wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu. 

150 zł  

3.6 
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze 

skróceniem umownego okresu spłaty. 

50 zł 

3.7 

Prowizja za gotowość finansową – od uruchamianej transzy kredytu. 

Uwaga: 

 prowizja niezależna od prowizji za udzielenie kredytu, 

 prowizję pobiera się od każdej uruchamianej transzy kredytu w dniu uruchomienia 

kredytu lub transzy kredytu. 

100 zł 

3.8 Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową. 20 zł 

3.9 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu - przed 

przyznaniem kredytu4 

200 zł 

3.10 
Przeprowadzenie inspekcji kredytowanej nieruchomości potwierdzającej prawidłowe 

wykorzystanie kredytu/transz kredytu4 

200  zł 

Tabela 4 KREDYT KONSOLIDACYJNY 

4.1 Prowizja za udzielenie kredytu.  

4.1.1 dla klientów Banku (posiadaczy czynnego rachunku płatniczego lub bieżącego) 5% min. 200 zł 

4.1.2 dla pozostałych klientów 7% min. 200 zł 

4.2 

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej. 

Uwaga:  

 prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 

 w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu. 

0,5% min. 100 zł 

4.3 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetkowych) – 

od kwoty prolongowanej. 

4% min. 100 zł 

4.4 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3.3, dokonywanych na 

wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu. 

150 zł 

4.5 
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy nowego harmonogramu spłat w związku ze 

skróceniem umownego okresu spłaty. 

50 zł 

Tabela 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 

1. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek posiadacza rachunku.. 5 zł 

2. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta 50 zł 
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3 
Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy. 

20 zł 

4. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20 zł 

5. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika 

do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 

bez opłat 

6. 
Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli 

(kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 

20 zł 

7. 
Sporządzenie, na wniosek klienta, pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności 

kredytowej 

50 zł 

8. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z Umową kredytu 50 zł 
1 Kredyt w rachunku płatniczym jest niedostępny dla posiadaczy rachunku PRP, 
2 Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu wysokości miesięcznej raty, 
3 dla Klientów, którzy skorzystają z ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń w Zakładzie Ubezpieczeń, w ramach oferty dostępnej w Banku, w całym  

okresie kredytowania, obniża się prowizję o 50%,  
4Prowizji nie pobiera się w przypadku finansowania nieruchomości budowanej przez inwestora zastępczego (rynek pierwotny). 
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IX. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

Tabela 1.          RACHUNEK  PŁATNY  NA     KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH  POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ  OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

1.   Otwarcie rachunku.   bez opłat   

2.   Wydanie książeczki.   10,00 zł   

3.   Prowadzenie rachunku.   bez opłat   

4.   Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku, jednostkach Banku BPS SA i 

zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; innych bankach, z 

którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek 

oszczędnościowych oraz placówkach Poczty Polskiej.   

bez opłat   

5.   Wypłata gotówki z rachunku dokonana w:     

5.1   jednostkach organizacyjnych Banku, jednostkach BPS SA i zrzeszonych w nim bankach 

spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych.   bez opłat   

5.2   innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie 

książeczek oszczędnościowych:   
  

  a) bez sprawdzania salda,   bez opłat   

  b) ze sprawdzeniem salda,   5,00 zł   

5.3   placówkach Poczty Polskiej.   bez opłat   

6.   Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:     
6.1.   w Banku,   1,00 zł   
6.2.   w innych bankach:     

  a) w systemie ELIXIR:   3,50 zł   

  b) w systemie SORBNET w kwocie:     

  -wyższej lub równej 1.000.000 zł,   30,00 zł   

  -niższej niż 1.000.000 zł.   40,00 zł   

  Uwaga: za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w 

wysokości 1,00 zł.     

7.   Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z 

przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie 

obowiązuje odrębna opłata.(patrz: Rozdział IV. Inne usługi, podrozdział VI. Depozyty wartościowe i rzeczowe).   wg kosztów rzeczywistych   

8.   Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 

oszczędnościowej w jednostkach Banku, jednostkach BPS SA oraz zrzeszonych w nim bankach 

spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej.   0,00 zł   
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9.   Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na 

podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z 

prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku, 

jednostkach  BPS SA i zrzeszonych w nim bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych 

oraz placówkach Poczty Polskiej.   

50,00 zł   

10.   Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.   20,00 zł   
11. Likwidacja książeczki.   bez opłat   

Tabela 2.   RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI  POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

1. Prowadzenie rachunku Bez opłat 

2. Wydanie książeczki Bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek Bez opłat 

4. 

Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku. 

Uwaga: 

 wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co 

najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 

 Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować. 

Bez opłat 

5. Realizacja przelewu z książeczki na rachunek prowadzony: 

5.1 w Banku 0 zł 

5.2 w innych bankach 

 a) w systemie ELIXIR 3,50 zł 

 b) w systemie SORBNET 30 zł 

 c) w systemie Expres Elixir 8 zł 

6. 
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 

oszczędnościowej. 
0 zł 

7. 

Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na 

podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z 

prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 

50 zł 

8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20 zł 

9. Likwidacja książeczki. Bez opłat 

 


