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Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 
 

§ 1. 
„Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Suchedniowie dla klientów indywidualnych”, zwana dalej 
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Suchedniowie, 
zwanego dalej Bankiem. 

§ 2. 
Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 
4) zgodnie z zawartą umową. 

§ 3. 
Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza 
kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

§ 4. 
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych 
opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

§ 5. 
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.  

§ 6. 
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 
kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w 
walucie obcej są zaokrąglane według analogicznych zasad. 

§ 7. 
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty 
podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty 
kurierskie i telekomunikacyjne. 

§ 8. 
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie 
obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

§ 9. 
Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i 
inkas (Publikacja URC nr 522), Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego 
kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów 
naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 

§ 10. 
W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla 
akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 

§ 11. 
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

§ 12. 
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według 
umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

§ 13. 
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży 
produktu/usługi, której dotyczy. 

§ 14. 
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z 
umów zawieranych z Bankiem. 
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1. Rachunki. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
1. Otwarcie i prowadzenie rachunków wkładów oszczędnościowych 0 zł 

2. Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR1), ROR-Standard, ROR-Junior, 
ROR-Żak, ROR-Senior, PRP3) 

0 zł 

3. Otwarcie rachunków a’vista Rad Rodziców, Komitetów Społecznych, Pracowniczych Kas 
Zapomogowo-Pożyczkowych 

0 zł 

4. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR1), ROR-Standard 7 zł miesięcznie 

5. Prowadzenie rachunku ROR-Junior 0 zł 

6. Prowadzenie rachunku ROR-Żak 0 zł 

7. Prowadzenie rachunku ROR-Senior 

 

0 zł – przez pierwsze 18 miesięcy;  
6 zł miesięcznie –  począwszy od 19 
miesiąca 

8. Prowadzenie rachunku ROR-ZUS7)   1 zł8) 

9. Prowadzenie rachunku PRP3) 0 zł 

10. Prowadzenie rachunków a’vista: 
 1) dla osób fizycznych będących członkami Rad Rodziców, Komitetów Społecznych, 

Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych (…); 
2) dla pozostałych osób fizycznych 

 
6 zł miesięcznie 

 
0 zł 

11. Wypłaty i wpłaty gotówki na: rachunki wkładów oszczędnościowych, ROR1), ROR-Standard,  

ROR-Junior, ROR-Żak, ROR-ZUS,ROR-Senior,  rachunki a’vista, PRP3) 
0 zł 

12. Wypłata lub przelew z rachunku EFEKT, ROR SKARBONKA: 
- pierwsza/y w miesiącu 
- druga/i i kolejne w miesiącu 

 
0 zł 

0,1% od kwoty, min. 5 zł,  max. 50 
zł 

13. Wpłaty gotówkowe: 
1) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 
2) na rachunki bieżące i pomocnicze klientów instytucjonalnych prowadzone w Banku,                

z zastrzeżeniem pkt. 3) 6)  
3) na rachunki bieżące i pomocnicze BIZNES klientów instytucjonalnych prowadzone  
     w Banku6) 
4) na rachunki bieżące i pomocnicze JST prowadzone w Banku6) 

 
0,7%, min. 4,80 zł, max. 400zł 

0,3%, min. 4 zł, max. 400 zł 
 

0,4%, min. 10 zł, max. 500 zł 
 

0,1%, min. 3 zł, max. 200 zł 

14. Wpłata gotówkowa do innego banku realizowana w systemie BlueCash, maksymalna 
kwota jednorazowej wpłaty 20.000 zł 

1%, min. 20 zł 

15. Za wymianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały - bilon: 1%, min. 10 zł 
- banknoty: 1%, min. 20 zł 

16. Realizacja polecenia przelewu: 
1) na rachunki prowadzone w BS Suchedniów, (w tym zlecenia stałe) 
2) na rachunki prowadzone w innych bankach, (w tym zlecenia jednorazowe)2) 
3)  na rachunki prowadzone w innych bankach -przelew natychmiastowy BlueCash,  
  (maksymalna kwota 20.000 zł) 

 
0 zł 

3,20 zł 
15 zł 

17. Realizacja polecenia przelewu z PRP3): 
1) na rachunki prowadzone w BS Suchedniów, (w tym zlecenia stałe) 
2) na rachunki prowadzone w innych bankach, (w tym zlecenia jednorazowe)2) 
3) na rachunki prowadzone w innych bankach - przelew natychmiastowy BlueCash,  
  (maksymalna kwota 20.000 zł) 

 
0 zł 

0 zł4)/ 3,20 zł 
15 zł 

 

18. Realizacja zleceń płatniczych w systemie SORBNET 30 zł 

19. Płatności bezgotówkowe dokonywane w terminalu POS: 
1) za pomocą karty należącej do zrzeszenia Grupy BPS 
2) za pomocą karty nienależącej do zrzeszenia Grupy BPS 

 
3 zł 
5 zł 

20. Dokonywanie stałych zleceń z:  
1) rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR1), ROR-Standard, ROR-Junior,                       
ROR-Żak, ROR-Senior, ROR-ZUS, rachunków a’vista 

2) rachunku PRP3) 

 
2 zł od każdego zlecenia 

 
0 zł4)/ 2 zł od każdego zlecenia 

21. Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku: 
1)z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR1), ROR-Standard, ROR-Junior,                       

ROR-  Żak ,ROR-  Senior, ROR-ZUS, rachunków a’vista,  
2) z rachunku PRP3) 

 
5 zł od każdego zlecenia 

 
0 zł 

22. Dokonywanie poleceń zapłaty:  
 1) z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych ROR1), ROR-Standard, ROR-Junior,                     

ROR-  Żak, ROR-  Senior, ROR-ZUS, rachunków a’vista, 
2) z rachunku PRP3) 

 
1 zł od każdego polecenia 

 
0 zł4)/1 zł od każdego polecenia 

23. Wyciąg z rachunku bankowego: 
1) udostępniony w bankowości internetowej 
2) odbierany w jednostce BS, 

 
0 zł 
0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
3) wysyłany pocztą listem zwykłym – za każdą przesyłkę 
4) wysyłany pocztę listem poleconym – za każdą przesyłkę 

6 zł 
10 zł 

 

24. Za sporządzenie odpisu: 
1) wyciągu bankowego 
2) jednego dowodu do wyciągu 

 
10 zł 
5 zł 

25. Wydanie pojedynczych blankietów czeków – za 10 szt. 15 zł 

26. Potwierdzenie czeku 20 zł 

27. Ustanowienie5), modyfikacja lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bankowego 20 zł za każdą czynność 

28. Przyjęcie / zmiana / odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym,  
jako zabezpieczenie należności innego banku 

50 zł 

 

29. Sporządzenie aneksu do umowy rachunku z tytułu zmiany rachunku z indywidualnego na  
wspólny i odwrotnie 

20 zł 

30. Wypłaty gotówkowe lub bezgotówkowe z tyt. zwrotów wpłat z innych banków 0,5% od kwoty 

31. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci 

50 zł za każdą czynność 

32. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej (dla umów zawartych do dnia 
17.07.2018r.) 

15 zł 

33. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku): 
1) za okres do 12 miesięcy 
2) za każdy miesiąc powyżej 12 miesięcy 
Uwaga: opłat nie pobiera się jeżeli w roku kalendarzowym jedyną operacją są dopisane 
odsetki 

 
10 zł 

 1,50 zł 

34. Wydanie opinii lub zaświadczenia na wniosek Klienta 50 zł 

35. Wydanie kserokopii umowy 30 zł 

 
1) Dotyczy umów o prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, zawartych do dnia 30.11.2013r. 
2) Każda dyspozycja składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank  
    pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
3) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy. 
4) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. 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 Prowizji i Opłat. 
5) Opłata nie jest pobierana od ustanowienia pełnomocnictwa przy zawieraniu umowy rachunku bankowego. 
6) Z wyłączeniem wpłat na rachunki prowadzone według indywidualnych ustaleń z Bankiem. 
7) ROR-ZUS – „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” otwierane w okresie od 13.11.2017r. do 31.10.2019r. 
8) opłata obowiązuje przez cały okres powadzenia rachunku. 

 
2. Rachunki walutowe1). 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku walutowego: 
1) płatnego na każde żądanie 
2) płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty 
3) lokaty terminowej 

jednorazowo 
 

 
0 zł 

20 zł 
0 zł 

2. Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie miesięcznie 2 zł2) 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy, dokonane w walucie obcej lub w PLN   za wpłatę 0 zł 

4. Wypłaty  gotówkowe z rachunku walutowego: 
1) w walucie obcej 
2) w złotych 
3) lokat terminowych 

za wypłatę  
0 zł 
0 zł 
0 zł 

5. Przelewy na rachunki złotowe i walutowe prowadzone w Banku za przelew 0 zł 

6. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę za zaświadczenie 30 zł 

 
1) W sprawach nieuregulowanych stosowane są prowizje i opłaty z pkt. 1. 
2) Dla rachunków założonych do dnia 13.12.2019r. opłata pobierana będzie począwszy od 01 marca 2020r. 
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3. Bankowość internetowa EBO. 
 
 

 
1) Dotyczy umów o prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, zawartych do dnia 30.11.2013r. 
2) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy. 
3) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. 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 Prowizji i Opłat. 

4) Maksymalna liczba znaków jednej wiadomości tekstowej SMS wynosi 160 znaków. W przypadku gdy wiadomość tekstowa przekroczy 160  
   znaków opłata pobierana jest za każdy kolejny SMS.  
5) ROR-ZUS – „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” otwierane w okresie od 13.11.2017r. do 31.10.2019r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 

               Stawka 
ROR1), ROR-Standard,  
ROR-Senior, ROR-ZUS5)   
rachunki a’vista 

ROR-Żak, 
ROR-Junior 

PRP2) 
Rachunki oszczędnościowe: 
EFEKT, ROR Skarbonka 

1. Udostępnienie systemu EBO 0 zł 

2. Miesięczna opłata za korzystanie z systemu EBO 0 zł 

3. Realizacja przelewu: 
1)na rachunki prowadzone w Banku 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
- pierwszy w miesiącu: 0 zł, 
- drugi i kolejne w miesiącu: 
  0,1% od kwoty, min. 5 zł,  
  max. 50 zł  
  

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 1 zł 0 zł 0 zł3)/1 zł 

3) na rachunki prowadzone w innych bankach  
  (przelew natychmiastowy BlueCash,  
  maksymalna kwota 20.000 zł) 

10 zł 
 

10 zł 
 

10 zł 
 

4) na rachunki prowadzone w innych bankach 
  w systemie SORBNET 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym Wysokość prowizji określona jest w pkt. 4 Taryfy – Operacje walutowe 

5. Wygenerowanie kodów jednorazowych: 
1) każdorazowo, w formie SMS 
2) każdorazowo z wykorzystaniem z aplikacji 
     EBO Token PRO 

 
  0,10 zł4) 

0,05 zł 

6. Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu 
EBO 

25 zł 

7. Informacja o zmianie salda, kod do zmiany 
ustawień systemu – w formie SMS 

 0,20 zł 
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4. Operacje walutowe. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Polecenie przelewu: 

1.1 Polecenie przelewu SEPA złożone: 

1.1.1 w placówce Banku za przelew 3,20 zł 

1.1.2 w systemie bankowości internetowej za przelew 1 zł 

1.2 Polecenie przelewu TARGET w EURO w ramach EOG2) za przelew 30 zł 

1.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)2) za przelew 0,25%, min. 40 zł, max. 300 zł 

1.4 Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w Grupie BPS2) za przelew 10 zł 

1.5 Polecenie wypłaty2) (przelew środków na rachunek prowadzony za granicą, 
z wyłączeniem polecenia przelewu SEPA i TARGET) 

za przelew 0,25%, min. 40 zł, max. 300 zł 

2. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

2.1 z banków krajowych w walucie EUR za przelew 0 zł 

2.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR za przelew 0 zł 

2.3 z banków krajowych w walucie innej niż EUR za przelew 20 zł 

2.4 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR za przelew 20 zł 

2.5 z banków spoza EOG za przelew 20 zł 

3. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego: 

3.1 z banków zagranicznych w ramach EOG od otrzymanego 
przelewu 

25 zł 

3.2 z banków spoza EOG od otrzymanego 
przelewu 

30 zł 

4. Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza rachunku (opłata pobierana 
ze zwracanej kwoty przekazu) 

od transakcji 0,15%, min. 20 zł, max. 100 zł 
 

5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 1) 

za zlecenie 110 zł + koszty banków trzecich 

6. Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) 

dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

za przelew 110 zł 
 

7. Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym 

wykonane z polecenia klienta   

za przelew 110 zł + koszty banków trzecich 

8. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 90 zł 

9. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 
przekazu w obrocie dewizowym 

za zaświadczenie 20 zł 

10. Dokonanie blokady środków na rachunku jednorazowo 20 zł 

 
1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
2)  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

 
 
 
 
5. Karty debetowe VISA1), MasterCard. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 

Stawka 
VISA Classic Debetowa3) 

(obowiązuje dla kart z datą 
ważności do 09/2022r.) 

MasterCard VISA payWave 

1. Wydanie nowej karty 0 zł 

2. Wydanie karty wznowionej 0 zł 

3. Opłata miesięczna za obsługę karty do2): 
1) rachunku ROR-Senior  
 
 
 
 
 
2) rachunku ROR-Żak  
 
 
 
 
3) ROR-Junior 
4) ROR – ZUS 8) 

5) Podstawowego Rachunku Płatniczego 4) 

 
6) pozostałych rachunków oszczędnościowo- 

rozliczeniowych, rachunków a’vista dla osób 
fizycznych będących członkami Rad Rodziców, 
Komitetów Społecznych, Pracowniczych Kas 
Zapomogowo-Pożyczkowych (…) 

 
0 zł – przez pierwsze  
18 miesięcy;                                  
2,50 zł miesięcznie – 
począwszy od 19 miesiąca 
 

 
0 zł 

 
 
 

 
0 zł 

   0 zł 9) 

0 zł 
 

2,50 zł 
 

 
a) 0 zł dla nowo wydanych kart, przez  
     pierwsze 18 miesięcy od daty wydania; 
b) 3 zł miesięcznie, począwszy od 19 miesiąca 

od daty wydania karty oraz dla kart 
odnowionych 

 
a) 0 zł dla nowo wydanych kart, przez  
     pierwsze 18 miesięcy od daty wydania; 
b) 3 zł miesięcznie, począwszy od 19   

miesiąca od daty wydania karty oraz dla kart 
odnowionych 

0 zł 
   0 zł 9) 

0zł 
 

3 zł 
 
 
 

4. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

10 zł 

5. Wypłata gotówki: 

5.1 we wskazanych bankomatach grupy BPS i innych 
bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z 
zawartymi umowami 5) 

0 zł 

5.2 w innych bankomatach w kraju: 
1) Podstawowy Rachunek Płatniczy 4) 
  a) pięć pierwszych wypłat w miesiącu kalendarzowym 

    b) każda kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym 
2) pozostałe rachunki 

 
 

0 zł 
2%, min. 5 zł 
2%, min. 5 zł 

5.3 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie EUR 

2%, min. 5 zł 

   5.4 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza 
EOG 

2%, min. 10 zł 

5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 2%, min. 5 zł 

5.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2%, min. 10 zł 

5.7 w placówkach Poczty Polskiej 2%, min. 5 zł 

5.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000 zł 

6. Sprawdzenie salda w bankomacie 6) 2 zł 

7. „Cash back” 2 zł 

8. Zmiana numeru PIN w bankomatach  2 zł 

9. Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 

   10. Czasowa blokada i odblokowanie karty 6 zł 

11. Odblokowanie karty po 3-krotnym błędnym podaniu 
kodu PIN  

1 zł 

12. Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

0 zł 
 

13. Wydanie duplikatu karty 7) 

1) Podstawowy Rachunek Płatniczy 4) 

 
0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 

Stawka 
VISA Classic Debetowa3) 

(obowiązuje dla kart z datą 
ważności do 09/2022r.) 

MasterCard VISA payWave 

2) pozostałe rachunki 
 

20 zł 

 

1) Dla kart Visa, w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, pobierana jest 
   dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA.  
2) Opłata pobierana niezależnie od daty aktywowania karty. 
3) Karta wycofana z oferty przez Organizacją płatniczą VISA. 
4) Do Podstawowego Rachunku Płatniczego nie są wydawane karty MasterCard 
5) Lista bankomatów dostępna jest w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku (w tym bankomaty sieci PLANET CASH). 
6) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
7) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie duplikatu karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
8)  ROR-ZUS – „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” otwierane w okresie od 13.11.2017r. do 31.10.2019r. 
9) opłata obowiązuje przez cały okres powadzenia rachunku. 
 

 

 
 
5a. Karty debetowe EURO. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 

1. Wydanie nowej karty 0 EUR 

2. Wydanie karty wznowionej 0 EUR 

3. Opłata za miesięczną obsługę karty 5) 1,50 EUR 

4. Wydanie duplikatu karty1) 5 EUR 

5. Transakcje bezgotówkowe2) 0 EUR 

6. Transakcje  gotówkowe2) 

6.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami3) 

0 EUR 

6.2 W innych bankomatach w kraju 3%, min. 1,50 EUR 

6.3 W bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EUR 3%, min. 1,50 EUR 

6.4 W bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG 3%, min. 2,50 EUR 

6.5 W punktach akceptujących kartę w kraju 3%, min. 2,50 EUR 

6.6 W punktach akceptujących kartę za granicą 3%, min. 2,50 EUR 

6.7 W placówkach Poczty Polskiej 3%, min. 2,50 EUR 

7. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 EUR 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 2,50 EUR 

9. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN 0 EUR 

10. Sprawdzenie salda w bankomacie4) 0 EUR 

11. Pakiet Bezpieczna karta 0 EUR 
1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  
2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja 
   Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
   bankowego i PLN.  
3) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.  
4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  
5) Opłata pobierana po upływie 36 miesięcy od daty wydania karty. Dotyczy kart wydanych w okresie od dnia 05.07.2017r. do dnia  30.06.2018r.  

 

 
 
 
6. Usługa BLIK. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo             0 zł 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

2.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK od transakcji 0 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach: 

2.2.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych, 
zgodnie z zawartymi umowami1) od transakcji 0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 3 zł 
1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
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7. Karty kredytowe. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 

1. Wydanie karty nowej: 
1) Visa Credit 
2) Visa Gold 
3) MasterCard Credit 

0 zł 

2. Wznowienie karty: 
1) Visa Credit 
2) Visa Gold 
3) MasterCard Credit 

 
25 zł 

 

3. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji 
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 
1) Visa Credit / MasterCard Credit: 

                  a) mniej niż 12.000 zł 
                  b) co najmniej 12.000 zł 

2) Visa Gold: 
a) mniej niż 25.000 zł 
b) co najmniej 25.000 zł 

 
 

 
69 zł 
0 zł 

 
150 zł 

0 zł 

4. Wydanie duplikatu karty2): 
1) Visa Credit 
2) Visa Gold 
3) MasterCard Credit  

 
25 zł 

 

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

6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 10 zł 

7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 0 zł 

8. Transakcje bezgotówkowe 
Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 

0 zł1) 

9. Wydanie/wznowienie karty dodatkowej: 
1) Visa Credit 
2) Visa Gold 
3) MasterCard Credit 

 
25 zł 

 

10. Obsługa karty dodatkowej: 
1) Visa Credit 
2) Visa Gold 
3) MasterCard Credit 

 
35 zł 
70 zł 
35 zł 

11. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 

4%, min. 10 zł1) 

12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasie banku za granicą 
Uwaga: prowizja naliczana od kwoty wypłaty 

4%, min. 10 zł1) 

13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 0 zł 

14. Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 

15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 0 zł 

16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 10 zł 

17. Sporządzenie mini wyciąg w bankomacie (max ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących 
taką usługę 

0 zł 

18. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 

19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 

20. Obsługa nieterminowej spłaty 
Uwaga: prowizja pobierana za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową 

0 zł 

21. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
Uwaga: pobierana miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 

3%, min. 30 zł 
 

22. Przelew z karty 3%, min. 5 zł 

23. Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej2) 

1) Visa Credit 
2) Visa Gold 
3) MasterCard Credit 

25 zł 

 
1) Dla kart Visa, w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty, pobierana jest 
   dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA.  
2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
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8. Kredyty. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka  

1. Kredyty konsumpcyjne (prowizja za udzielenie kredytu): 
1) gotówkowe  
2) kredyt w ROR1), 3) 
3) debety3) 
4) kredyty studenckie2) 

 
od 3,5%, min. 100 zł 

1,5%, min. 50 zł 
5%, min. 25 zł 

1% 

2. Kredyty mieszkaniowe (prowizja za udzielenie kredytu) od 1,1%, min. 300 zł  

3. Kredyty hipoteczne (prowizja za udzielenie kredytu) od 1,6%, min. 450 zł  

4. Kredyty samochodowe (prowizja za udzielenie kredytu) od 2%, min. 100 zł  

5. Kredyty inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych (prowizja za udzielenie 
kredytu) 

od 1,1% min. 500 zł 

6. Za dokonaną, na wniosek klienta, zmianę postanowień umowy kredytowej, z 
zastrzeżeniem pkt. 7 i 8: 

1) mieszkaniowe, hipoteczne 

2) kredyty konsumpcyjne - pozostałe 

 
 

100 zł 
  50 zł 

7. Podwyższenie kwoty kredytu Wysokość prowizji liczona od podwyższanej 
kwoty w wysokości zgodnie z pierwotnie 
zawartą umową 

8. Zmiana formuły spłaty kredytu (od kwoty aktualnego zadłużenia) 0,5%, min. 150 zł 

9. Za sporządzenie i wysłanie monitu/wezwania o spłatę kredytu lub odsetek 0 zł 

10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 

11. Za wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 50 zł 

12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50 zł  

13. Za sporządzenie po zakończeniu umowy kredytowej dokumentów 
dotyczących zwolnienia z zabezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, 
przewłaszczenia i hipoteki 

za pierwsze – 0 zł  
za drugie – 50 zł 

za trzecie i każde kolejne – 100 zł 

14. Inspekcja pracownika Banku na miejscu prowadzenia inwestycji celem 
rozliczenia transzy kredytu mieszkaniowego 

100 zł 

15. Za wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank odszkodowania z tyt. 
ubezpieczenia rzeczy stanowiących zabezpieczenie kredytu 

50 zł 

16. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do BIK S. A. i MIG BR wniosku 
klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S. A. lub 
MIG BR przed upływem określonym  
w art. 105a ust. 5 Prawa bankowego 

50 zł 

17. Przekazanie środków kredytowych, w zależności od formy wypłaty: 
1) przelew na rachunek prowadzony w innym banku 
2) przelew na rachunek prowadzony w Banku 
3) wypłata w kasie 

 
10 zł 
0 zł 

20 zł 

 
1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu w ROR na następny okres, pobierana jest w dniu odnowienia kredytu, w wysokości jak za udzielenie kredytu. 
2) Prowizja od każdej wypłaconej miesięcznej transzy kredytu. 
3) Produkt nie jest dostępny dla Posiadaczy Podstawowego Rachunku Płatniczego. 

 
 
 
 
 

9. Inne czynności. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 

1. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby niebędącej                             
w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 

30 zł + VAT 

2. Za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach 
oszczędnościowo-kredytowych osobie poszukującej własnych rachunków oraz osobie, która 
uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku: 

1) odbiór osobisty w placówce Banku 
2) wysyłka listem poleconym 
(opłata pobierana jednorazowo przy składaniu wniosku) 

 
 
 

20 zł + VAT 
25 zł + VAT  

 

 
 
 
 


