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Postanowienia ogólne 

1. Obowiązująca Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie może ulec zmianie polegającej na obniżeniu lub podwyższeniu opłat  
i prowizji na zasadach określonych w ust. 3 – 6 w okresie obowiązywania Umowy zawartej z Bankiem, na wykonanie danej czynności bankowej lub usługi określonej  
w Taryfie. 

2. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadku:  
1) zmiany, o co najmniej 5%, cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do wartości z daty wprowadzenia Taryfy lub daty ostatniej zmiany Taryfy, wyrażanej 

wskaźnikiem średniorocznym ogłaszanym przez Prezesa GUS; 
2) zmiany, o co najmniej 5%, cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem przy wykonywaniu czynności bankowych, w stosunku do wartości  

z daty wprowadzenia Taryfy lub daty ostatniej zmiany Taryfy w zakresie zmienianych pozycji. 
3. W przypadku wzrostu cen, o których mowa w ust. 2, Bank może podjąć decyzję o wzroście opłat lub prowizji maksymalnie o  wartość wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych lub cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem, w stosunku do ich wartości z daty wprowadzenia Taryfy lub z daty ostatniej 
zmiany Taryfy w zakresie zmienianych pozycji. 

4. Bank może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1 - polegającą na podwyższeniu opłat lub prowizji - w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej 

przesłanki, o której mowa w ust.2 warunkującej wzrost opłat  lub prowizji. 
5. Bank podejmie decyzję, o której mowa w ust. 1 - polegającą na obniżeniu opłat lub prowizji - w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej przesłanki,  

o której mowa w ust.2. 
6. Zmiana Taryfy prowizji i opłat polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona  

od przesłanek określonych w ust. 2. 
7. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji, obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową zawartą z Bankiem, Bank informuje,  

na trwałym nośniku, w szczególności w formie papierowej lub elektronicznej Kredytobiorcę/Posiadacza rachunku o zakresie wprowadzanych zmian w terminie nie później 
niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. Sposób przekazywania informacji o zmianie Taryfy określa Umowa zawarta z Bankiem. 

8. W przypadku, gdy: 
1) Kredytobiorca nie akceptuje proponowanych zmian Taryfy, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu na zasadach określonych w Umowie kredytu, informując  

o tym Bank w formie pisemnej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Taryfy. W takim przypadku Kredytobiorca jest 
zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia.  

2) Posiadacz rachunku bankowego nie akceptuje wprowadzonych zmian do Taryfy, ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian: 

− wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 
− zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian bez dokonania wypowiedzenia umowy, w takim przypadku Umowa rachunku wygasa z dniem poprzedzającym 

dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 
3) Posiadacz rachunku nie zgłosi sprzeciwu wobec proponowanych zmian, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, Bank uznaje, że posiadacz rachunku 

wyraził na nie zgodę. 
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Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych   

1. „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych 
świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego we Włoszczowie, zwanego dalej Bankiem.  

2. 1.  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.  

2. Prowizje i opłaty dla których nie określono w Taryfie (w pozycji – Tryb pobierania) dnia ich poboru, pobierane są w dniu ich realizacji lub zgodnie z 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 transakcji 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 transakcji 

dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg 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. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej 

pobrania.  
11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.  
12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.  

 

TAB. 1 CZYNNOŚCI KASOWE , WALUTOWE I INNE CZYNNOŚCI NIE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH  

PROWADZONYCH PRZEZ BANK 

 

Lp.  Rodzaj usług (czynności ) Tryb pobierania  Stawka  

1.  Wpłaty gotówkowe (od kwoty wpłaty): 

1.1  na rachunki prowadzone w innych bankach, z zastrzeżeniem  

ust. 1.2 , ust. 1.3 oraz ust. 1.5 

Jednorazowo 0,5%  

nie mniej niż 3,90 zł.   

1.2 z tyt. opłat telekomunikacyjnych, abonament RTV, energia elektryczna Jednorazowo 2,50 zł 

1.3 na rzecz: 

              - US - z tytułu zobowiązań podatkowych. 

Jednorazowo 7,00 zł. 

1.4  na rachunki prowadzone w BS przez indywidualnych klientów, jeżeli 

prowizji nie uiszcza posiadacz rachunku 

jednorazowo  0,5%  

nie mniej niż 2,60 zł 

1.5 na rachunki ubezpieczyciela Concordia - z tytułu wpłat składki 

ubezpieczenia zawartego przez BS Włoszczowa 

jednorazowo 0 zł 

2.  Zamiana znaków pieniężnych (banknotów i monet w walucie polskiej) -  od kwoty zamiany: 
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2.1 dla posiadaczy rachunków w BS we Włoszczowie: jednorazowo 0 zł 

2.2 dla pozostałych klientów:  jednorazowo 0,5% 

nie mniej niż 3,00 zł 

3. Przyjęcie do realizacji dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym  

w przypadku klientów nie posiadającego rachunku bankowego 

jednorazowo 50,00 zł. 

4. Inkaso czeków 

Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od 
każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może 
potrącić z kwoty czeku własną opłatę  

jednorazowo  35,00 zł 

5. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika - opłata jest pobierana  

od podawcy czeku 

jednorazowo 35,00 zł + koszty rzeczywiste 

6.  Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej 

Informacji  

jednorazowo 25,00 zł 

 

TAB. 2 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE: ROZLICZENIOWE, WALUTOWE, LOKATY  
 

Waluta rachunku 
PLN PLN PLN PLN PLN 

PLN,  

EUR, USD 

EUR, USD 

Lp.  Rodzaj usług (czynności)  Tryb pobierania  

 Stawka    

ROR 

Junior  

>13<18 

ROR 

Start 

18 - 30 

ROR 

Standard  

Konto 

Oszczędno-

ściowe 

Rachunku 

IKE 

Rachunki 

terminowych 

lokat 

oszczędno-

ściowych  

Rachunek 

walutowy 

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

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego1) 

 (dla każdej waluty) 

miesięcznie 

5 dnia roboczego  

0 zł 0 zł  5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 

3.  Wpłaty i wypłaty    

3.1  Wpłata gotówki   za wpłatę  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

3.2  Wypłata gotówki2) za wypłatę  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł /10 zł3) 0 zł  0 zł /15 zł4) 0 zł  

4.  Polecenie przelewu 

4.1  Realizacja polecenia przelewu wewnętrznego:  

4.1.1  w formie papierowej 
za przelew  

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł /10 zł3) x x 0 zł  

4.1.2  w systemie bankowości internetowej  0 zł  0 zł  0 zł   0 zł /10 zł3) x x 0 zł   

4.2  Realizacja polecenia przelewu w systemie ELIXIR5) 

4.2.1  w formie papierowej, z zastrzeżeniem 

ust. 4.2.2 

za przelew  

3 zł  3 zł  3 zł  x x x x   

4.2.2 Za opłaty telekomunikacyjne  

i abonament RTV 

1 zł 1 zł 1zł x x x x 

4.2.3 w systemie bankowości internetowej  0 zł  0 zł  0 zł   x x x x   
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4.3  Realizacja polecenia przelewu natychmiastowego w systemie SORBNET - w placówce Banku: 

4.3.1 Do kwoty 1.000.000,- zł 
za przelew 

20 zł 

15 zł  

20 zł 20 zł  x x x x  

4.3.2 W kwocie powyżej 1.000.000,-zł. 15 zł  15 zł   x x x x   

4.4  

Realizacja polecenia przelewu 

natychmiastowy na rachunek w innym 

banku krajowym w systemie Bluecash, 

w systemie bankowości internetowej 6)  

za przelew  5 zł  5 zł  

 

 

5 zł  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x  

5.  Polecenie przelewu w walucie obcej 7) 

5.1  Realizacja polecenia przelewu w walucie obcej.      

5.1.1  Polecenie przelewu SEPA 8) od transakcji 10 zł  10 zł  10 zł  x x x 10 zł 

5.1.2 Polecenia wypłaty 9) 

Uwaga: niezależnie od prowizji Bank  

pobiera zryczałtowane koszty banków 

pośredniczących określone w pkt.5.1.5, 

w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

od transakcji 20 zł        20 zł  

 

20 zł  

 

x x x 20 zł 

 

5.1.3 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty  

w trybie niestandardowym 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie 
od prowizji pobranej zgodnie z pkt 5.1.2 

 

 

 

 

od transakcji 

       

W trybie „pilnym” w EUR, USD i GBP 100,00 zł  100,00 zł  100,00 zł  x x x 100,00 zł 

W trybie „przyspieszonym” w PLN, 

USD, GBP 

70,00 zł  70,00 zł  70,00 zł  x x x 70,00 zł 

5.1.4 Zmiany/ korekty/odwołanie 

zrealizowanego przekazu w obrocie 

dewizowym wykonane na zlecenie 

Klienta 

od transakcji 90,00 zł + 

koszty 

banków 

trzecich  

90,00 zł + 

koszty banków 

trzecich  

90,00 zł + 

koszty banków 

trzecich  

x x x 90,00 zł + koszty 

banków trzecich 

5.1.5 Zryczałtowane koszty banków 

pośredniczących pobierane „z góry”  

od poleceń wypłaty  

 

od transakcji 

60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł x x x 60,00 zł 

5.2 Realizacja polecenia przelewu w walucie obcej – otrzymanego z banków krajowych i zagranicznych: 

5.2.1 Polecenie przelewu SEPA od transakcji 10,00 zł  10,00 zł  10,00 zł  x x x 10,00 zł  

5.2.2 Polecenie wypłaty 

Uwaga: opłaty nie pobiera się od 
poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

od transakcji 20,00 zł  20,00 zł  20,00 zł  

x x x 

20,00 zł  

5.2.3 Zlecenie poszukiwania przekazu w 

obrocie dewizowym/ postępowanie 

wyjaśniające  

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli 
przyczyną postępowania był błąd 
Banku. 

od transakcji 

90,00 zł + 

koszty 

banków 

trzecich  

90,00 zł + 

koszty banków 

trzecich  

90,00 zł + 

koszty banków 

trzecich  

x x x 

90,00 zł + koszty 

banków trzecich  

5.2.4 Wpływy na rachunek z tytułu 

renty/emerytury zagranicznej 
od transakcji 

x 0,5% 

min. 20 zł, 

0,5% 

 min. 20 zł, 

   0,5%  

min. 20 zł, max. 
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max. 100 zł max. 100 zł 100 zł 

6.  Zlecenie stałe       

6.1  rejestracja zlecenia stałego:  

w placówce Banku/ w systemie 

bankowości internetowej  

 

za zlecenie  

0 zł  0 zł  0 zł  x x x           x  

6.2  modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego:        

6.2.1  w placówce Banku   

za zlecenie  

0 zł  0 zł  0 zł  x x x x 

6.2.2  w systemie bankowości internetowej  0 zł  0 zł  0 zł  x x x x 

6.3  realizacja zlecenia stałego w placówce Banku na rachunki: 

6.3.1 - prowadzone w Banku  

(w tym z tyt. spłaty kredytu) 

 

za zlecenie 

1 zł  1 zł  1 zł  x x x x 

6.3.2 - prowadzone w innych bankach 2 zł 2 zł 2 zł x x x x 

6.4 realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej na rachunki: 

6.4.1 - prowadzone w Banku  

(w tym z tyt. spłaty kredytu) 

 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł x x x x 

6.4.2 - prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł x x x x 

7.  Elektroniczne kanały dostępu:   

7.1  Usługa bankowości elektronicznej:  

7.1.1  Aktywacja usługi jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  x x x 0 zł  

7.1.2  Abonament miesięczny za korzystanie 

z usługi 

miesięcznie 0 zł  0 zł  0 zł  x x x 0 zł  

7.1.3  Za wydanie listy haseł jednorazowych jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł x x x 5 zł 

7.1.4  Odbiór listy haseł jednorazowych  

w Banku 

jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  x x x 0 zł  

7.1.5 Wysyłka haseł jednorazowych listem 

poleconym  

jednorazowo  10 zł  10 zł  10 zł  x x x 10 zł  

7.1.6 Autoryzacja transakcji za pomocą SMS za każdy SMS 0.25 zł 0,25 zł 0,25 zł x x x 0,25 zł 

7.1.7 Blokowanie dostępu w związku z 

egzekucją z rachunku 

za blokadę 5 zł 5 zł 5 zł x x x 5 zł 

7.1.8 Odblokowanie dostępu z powodu 

mylnego logowania 

za odblokowanie 5 zł 5 zł 5 zł x x x 5 zł 

7.1.9 Wydanie kolejnego 

identyfikatora\loginu 

Za wydanie 10 zł  10 zł  10 zł  x x x 10 zł  

8. Powiadomienie SMS  

8.1 Udostępnienie usługi SMS jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł x x 0 zł  

8.2 Powiadamianie SMS  zbiorczo  

- za każdy SMS  

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł x x 0,30 zł 
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- w ostatnim dniu 

miesiąca 

8.3 Zamknięcie usługi na wniosek Klienta jednorazowo 10 zł  10 zł  10 zł  10 zł x x 10 zł  

9.  Polecenie zapłaty        

9.1  Rejestracja polecenia zapłaty z 

rachunku Posiadacza 

za zlecenie  

2 zł  2 zł  2 zł  x x x x 

9.2  Modyfikacja/ odwołanie polecenia 

zapłaty  

3 zł  3 zł  3 zł  x x x x 

9.3 Odmowa wykonania pol. zapłaty. – 

brak środków na rach. dłużnika 

2 zł  2 zł  2 zł  x x x x 

10.  Obsługa karty debetowej  10): VISA Classic Debetowa, VISA payWave,  naklejka zbliżeniowa       

10.1  Wydanie/wznowienie karty płatniczej  jednorazowo   0 zł  0 zł  0 zł  x x x x 

10.2  Wydanie duplikatu karty 11) jednorazowo  20 zł  20 zł  20 zł  x x x x 

10.3  Wydanie nowej karty w miejsce karty 

zastrzeżonej10) 

jednorazowo  20 zł  20 zł  20 zł  x x x x 

10.4  Opłata miesięczna za użytkowanie 

karty  

miesięcznie  

 5 dnia roboczego  

0 zł  4 zł/1,5013) 1,50 zł  x x x x 

10.5  Krajowe i transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty debetowej  

do płatności bezgotówkowych 

od transakcji  0 zł  0 zł  0 zł  x x x x 

10.6  Wypłata gotówki        

10.6.1  

we wskazanych bankomatach Grupy 
BPS i innych bankach krajowych oraz 
terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami 

od transakcji  

0 zł  0 zł  0 zł  

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

x 

10.6.2  w innych bankomatach w kraju  4 zł  0 zł  4 zł  x x x x 

10.6.3  Transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych – realizacja  

w bankomatach akceptujących kartę 

za granicą 

8 zł  8 zł  8 zł  x x x x 

10.6.4  w punktach akceptujących kartę w 

kraju  

5 zł  5 zł  5 zł  x x x x 

10.6.5  Transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych – realizacja  w  

punktach akceptujących kartę za 

granicą  

2%, 

min. 10 zł 

2%, 

min. 10 zł 

2%, 

min. 10 zł 

x x x x 

10.6.6  Awaryjna wypłata gotówki za granicą 

po utracie karty  

jednorazowo  1 000 zł  1 000 zł  1 000 zł  x x x x 

10.7  Powtórne generowanie i wysyłka PIN 

na wniosek Klienta  

od transakcji 10 zł  10 zł  10 zł  x x x x 

10.8  Czasowe zablokowanie/odblokowanie jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  x x x x 



 

str. 8 

 

karty  

10.9  Cash back od transakcji  2 zł  2 zł  2 zł  x x x x 

10.10  Zmiana limitów na karcie   od zmiany  0 zł  0 zł  0 zł  x x x x 

10.11  Likwidacja rachunku w ciągu 6 mies. 

od dnia wydania karty 

jednorazowo 50 zł  50 zł  50 zł  x x x x 

11.  Wyciąg z rachunku bankowego:        

11.1  wyciąg miesięczny, za miesiąc 

kalendarzowy  

jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł x 0 zł 0 zł 

11.2  Wyciąg dzienny odbierany w jednostce 

Banku12) 

za wyciąg  

2 zł  2 zł  2 zł  2 zł x x 2 zł 

11.3  wyciąg dzienny wysłany pocztą12) 5 zł  5 zł  5 zł  5 zł x x 5 zł 

11.4  

Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 

księgowego/ potwierdzenia realizacji 

przekazu12) 

za dokument  5 zł 5 zł 5 zł 

 

5 zł 

 

x 

 

5 zł 5 zł 

12.  Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza:       

12.1  za każdy miesiąc roku bieżącego  za dokument  5 zł   5 zł   5 zł   5 zł x x 5 zł 

12.2  za każdy miesiąc roku poprzedniego  5 zł  

 

5 zł  

 

5 zł 

  

5 zł x x 5 zł 

13. 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 

dyspozycji Posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku na 

wypadek jego śmierci  

za dokument  15 zł  15 zł  15 zł  

 

 

15 zł 

 

 

x 

 

 

15 zł 15 zł 

14. 

Udzielanie telefonicznej informacji o 

wysokości salda 

na rachunku na podstawie hasła. 

opłata miesięczna 2 zł 

15. 

Dokonanie zastrzeżenia wypłat  
z rachunku bankowego lub dokumentu 
stwierdzającego tożsamość 
poprzez system DZ. 

 
jednorazowo 

30 zł 

16. 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu. Nie pobiera się 
dodatkowej opłaty za przelew. 

 

jednorazowo 

 

25 zł 

17. 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym. 

 
jednorazowo  

 

20 zł 
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18. Potwierdzenie salda na książeczce 
oszczędnościowej (inny Bank) w 
rozmowie telefonicznej lub przy 
pomocy fax-u 

 
jednorazowo 

x x x x x x x 

19. Przyjęcie zgłoszenia o utracie 
książeczki oszczędnościowej.  

jednorazowo x x x x x 20zł x 

20. Umorzenie utraconej książeczki.  jednorazowo x x x  x 15 zł x 

21. Dokonanie zastrzeżenia wypłat z 
utraconej książeczki oszczędno. 
poprzez system MIG-DZ. 

 

jednorazowo 

30zł 

22. Zablokowanie środków na rachunku  
w związku z zabezpieczeniem kredytu 
poza BS. 

 

jednorazowo 

30zł 

23. Likwidacja książeczki mieszkaniowej  
z wyliczeniem premii gwarancyjnej. 

 
jednorazowo 

50zł 

 
1) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte.  

2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł lub równowartość tej kwoty wyrażonej w walutach obcych należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty.  

3) Pierwsza operacja w miesiącu 0 zł, każda następna 10 zł., 

4) Pierwsza wypłata w okresie zadeklarowania 0 zł., każda następna 15 zł. 

5) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku 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. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.  

6) Maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł.  

7) Polecenie przelewu w walucie obcej: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA ,  

8) Polecenie przelewu SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu 
SEPA, spełniająca następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR; 
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
3) koszty „SHA”; 
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.  
9) Polecenie wypłaty:  skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej 

kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

10) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w 
walutach innych niż waluta rachunku bankowego,   

11) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  

12) Na życzenie Klienta. 

13) Dla wydanej naklejki zbliżeniowej. 
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TAB. 3  KREDYTY  
 

 

Lp.  Rodzaj usług (czynności)  Tryb pobierania  Stawka  

1. 
Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza jednorazowo od  

wnioskowanej kwoty  
0 zł 

2. Kredyty detaliczne:  

2.1 Kredyt w rachunku płatniczym 1)  (odnawialny w ROR) jednorazowo od kwoty kredytu 

(przyznanej lub odnowionej) 

2,00% 

2.2 Kredyt dla osób posiadających w Banku czynny ROR lub RB  jednorazowo od kwoty kredytu  2,50 %4) 

2.3 Kredyt dla pozostałych osób jednorazowo od kwoty kredytu 3,50 %4) 

3 Kredyty hipoteczne: 3) 

3.1 Kredyt do kwoty 100.000 zł (włącznie) jednorazowo 2,50 % 

3.2 Kredyt do kwoty 200.000 zł (włącznie) 2,00 % 

3.3 Kredyt do kwoty 300.000 zł (włącznie) 1,50 % 

3.4 Kredyt powyżej 300.000 zł  1,00 % 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym  jednorazowo  0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem  
jednorazowo od kwoty  

wcześniejszej spłaty  
0 zł 

6. Zmiana warunków umowy kredytu, na wniosek Klienta:  

6.1 Zmiana harmonogramu spłaty kredytu  jednorazowo za aneks  30 zł 

6.2 Zmiana warunków kredytowania lub zabezpieczenia   od kwoty zadłużenia na dzień 

podjęcia decyzji  

1,00 % - nie mniej niż 30 zł  -  nie więcej niż 200 zł 

7. Wydanie  zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 2)  

jednorazowo 

20 zł  

8. Wydanie kolejnej kopii umowy kredytu lub zabezpieczenia 10 zł 

9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy  30 zł 

10. Badanie stanu prawnego Księgi Wieczystej prowadzonej w formie elektronicznej 15 zł 

11. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 300 zł 

12. Wydanie skróconej opinii o Kliencie, na jego wniosek 30 zł 

13. Wypowiedzenie umowy kredytu, przez Bank 20 zł 

14. Zgłoszenie weksla stanowiącego zabezpieczenie kredytu, do egzekucji 25 zł 

15.  Inne czynności związane z kredytem, wykonane przez Bank na wniosek Kredytobiorcy według kosztów rzeczywistych 

 

1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielen ie kredytu.  

2) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.  

3) Z uwzględnieniem ewentualnych promocji. 

4) Lub zgodnie z aktualną oferta produktową Banku. 


