
Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 
1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych 

 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

1. Otwarcie rachunku 
jednorazowo 

   

1) bieżącego 17 zł 0 0 

2) pomocniczego 1 zł 
1 rachunek - 0, na-

stępne -  
15 zł.  

5 rachunków - 0, na-
stępne -  
15 zł.  

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie z dołu, niezależnie od 
daty zawarcia umowy 

   

1) bieżącego 22 zł 11 zł. 30 zł. 

2) pomocniczego 6 zł 
1 rachunek – 0 zł 
następne - 10 zł. 

10 rachunków – 0 zł 
następne – 10 zł. 

Uwaga: 
Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w 
którym nie było transakcji Klienta.  

   

3) projektów unijnych 50 zł 50 zł 20 zł 
Uwaga: 
Nie pobiera się innych opłat    

4) Opłata w okresie 
promocyjnym dla Posiadaczy 
rachunków, którzy w dniu 
otwarcia rachunku prowadzili 
działalność gospodarczą 
krócej niż 12 miesięcy 

20 zł 
0 zł przez  
6 miesiący 

0 zł przez  
12 miesięcy 

3. Operacje gotówkowe    

1) wpłaty gotówkowe na 
rachunek dokonane osobiście 
przez właściciela rachunku lub 
pełnomocnika  

0,3% (min. 3 zł.) 0,3%(min 3 zł.) 0,2%(min 5 zł.) 

2) wpłaty gotówkowe na 
rachunek za pomocą 
wpłatomatu  

0,2% (min. 2 zł) 0,2%(min 3 zł.) 0,1%(min 2 zł.) 

3) wypłaty gotówkowe z 
rachunku 

0,4% (min. 5 zł) 0,4%(min 5 zł.) 0,3%(min 5 zł.) 

4) awizowanie wypłaty 
gotówkowej z rachunku 

0 zł 0 zł 0 zł 

5) wypłaty gotówkowe 
nieawizowane powyżej 
20.000,- zł.(prowizja 
dodatkowa) 

0,25% 0,25% 0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy 
awizować co najmniej 1 dzień wcześniej 
do godz. 1100.Prowizja wskazana w pkt. 4) 
liczona jest od różnicy między kwotą 
wypłacaną a kwotą wyznaczoną do 

awizowania. 

   

6) nieodebranie kwoty 
awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

0,25% 0,25% 0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy 
awizować co najmniej 1 dzień wcześniej 
do godz. 1100. 
Prowizja wskazana w pkt. 5) liczona jest 

   



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

od kwoty awizowanej. 

4. Operacje bezgotówkowe    

1) przelewy na rachunki 
prowadzone w Banku 1 zł 2 zł. 1 zł. 

2) polecenie przelewu z na 
rachunki prowadzone w 
innych bankach (w systemie 
ELIXIR) 1 

4 zł 4,80 zł. 5 zł. 

3) Polecenie przelewu w 
systemie SORBNET 

30 zł 30 zł 30 zł 

4) Polecenie przelewu SEPA2    

 do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 

 do banków zagranicznych 4 zł 4,80 zł. 5 zł. 

5) Przelewy TARGET3/SWIFT4 
w EUR w ramach EOG5 6 

30 zł 30 zł 30 zł 

6) Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych)76 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

7) Polecenie wypłaty86 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
8) Realizacja przelewu 

walutowego otrzymanego: 
 

a) z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

b) z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

c) z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

d) z banków zagranicznych 
spoza EOG  

20 zł 20 zł 20 zł 

9) Dodatkowe opłaty – (od 
transakcji) 

 

 
1 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 
2 Polecenie przelewu SEPA 
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San 
Marino, 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 oraz banków pośredniczących; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 

3 Polecenie przelewu TARGET 
 usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza ra-
chunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski 
zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro.  
4 SWIFT 
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych 
za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
5 EOG  
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9).b), w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7 Polecenie przelewu w walucie obcej 
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u 
dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro. 
8 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). 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

a) Realizacja polecenia przelewu 
w trybie pilnym (dostępne dla 
waluty EUR, GBP, USD, 
PLN) 

100 zł 100 zł 100 zł 

   

b) Realizacja polecenia przelewu 
z opcją kosztową OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek 
Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

d) Zwrot kwoty przekazu na 
wniosek Posiadacza rachunku 
(opłata pobierania ze 
zwracanej kwoty przekazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania 
przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Posiadacza rachunku9 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

f) Opłata za przewalutowanie 
(pobierania od transakcji 
realizowanych w innej 
walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

10) pisemne potwierdzenie 
wykonania operacji, np.: 
przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 

11) polecenie zapłaty: przyjęcie 
zgody na obciążenie rachunku, 
realizacja, wysłanie do innego 
banku, realizacja odmowy, 
odwołanie, cofnięcie zgody – 
za każdą czynność  

2,20 zł 2,20 zł 2,20 zł 

12) realizacja stałego zlecenia i 
pełnomocnictwa do 
dysponowania środkami na 
rachunku bankowym 

Uwaga: 
W przypadku pełnomocnictwa 
nie dotyczy spłaty 
kredytu/pożyczki udzielanej 
osobom fizycznym do kwoty 
255 550,- zł. 

2,20 zł 2,20 zł 2,20 zł 

13) obrót czekowy:    

a) potwierdzenie czeku 
rozrachunkowego i 
gotówkowego 

10 zł 10 zł 10 zł 

b) wydanie blankietów 
czeków rozrachunkowych i 
gotówkowych 

1 zł (za blankiet) 1 zł (za blankiet) 1 zł (za blankiet) 

c) przyjęcie czeku 
rozrachunkowego lub 
gotówkowego do inkasa 

15 zł 15 zł 15 zł 

14) realizacja dyspozycji 
dotyczących pierwszeństwa 
zapłaty, wstrzymania 
płatności, zablokowania 
kwoty 

20 zł 20 zł 20 zł 

 
9 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

15) realizacja polecenia zapłaty w 
ciężar niedopuszczalnego 
salda debetowego 

15 zł 15 zł 15 zł 

16) prowizja za realizację 
przelewu w systemie Sorbnet 
bez względu na kwotę 

30 zł 30 zł 30 zł 

5. System bankowości internetowej 
eBankNet  

   

1) aktywacja usługi i nadanie 
identyfikatora 

0 5 zł 0 

2) korzystanie z systemu 
eBankNet – jeden dostęp 
(miesięcznie z dołu począwszy od 
miesiąca, w którym udostępniono 
usługi) 

4 zł 5 zł 0 

3) korzystanie z systemu 
eBankNet – każdy kolejny 
dostęp (miesięcznie z dołu 
począwszy od miesiąca, w którym 
udostępniono usługi) 

4 zł 5 zł 0 

Zlecenia płatnicze składane do 
wykonania za pośrednictwem 
systemu eBankNet 

 

4) przelewy na rachunki 
prowadzone w Banku 

0 0,10 zł 0 

1) polecenie przelewu z na 
rachunki prowadzone w 
innych bankach (w systemie 
ELIXIR) 

1,50 zł 2 zł 0,80 zł 

5) Polecenie przelewu w 
systemie SORBNET 

30 zł 30 zł 30 zł 

6) Polecenie przelewu SEPA  

do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

do banków zagranicznych 1,50 zł 2 zł 0,80 zł 

7) Przelewy TARGET/SWIFT w 
EUR w ramach EOG 10 

30 zł 30 zł 30 zł 

8) Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych) 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

9) Polecenie wypłaty9 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
10) Dodatkowe opłaty – (od 

transakcji) 
   

a) Realizacja polecenia 
przelewu z opcją kosztową 
OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

b) Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek 
Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

c) Zwrot kwoty przekazu na 
wniosek Posiadacza rachunku 
(opłata pobierania ze 
zwracanej kwoty przekazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

 
10 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10).a), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 

 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

d) Zlecenie poszukiwania 
przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Posiadacza 
rachunku11 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

e) Opłata za przewalutowanie 
(pobierania od transakcji 
realizowanych w innej 
walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

11) złożenie, zmiana, odwołanie 
zlecenia stałego 

0 0 0 

12) aktywacja usługi autoryzacji 
transakcji za pomocą haseł 
SMS 

0 zł  2 zł 0 zł 

13) opłata za wysłanie jednego  
SMS-a do autoryzacji 
transakcji 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł.  

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

14) opłata za wysłanie jednego 
SMS-a administracyjnego 
(opłata poobierana 
miesięcznie) 

10 pierwszych – 0 zł 
kolejne 0,10 zł.  

10 pierwszych – 0 zł 
kolejne 0,10 zł. 

10 pierwszych – 0 zł 
kolejne 0,10 zł. 

15) każdorazowa zmiana sposobu 
autoryzacji transakcji lub 
numeru telefonu 
wykorzystywanego do 
przesyłania SMS-ów 
autoryzujących 

10 zł 10 zł 10 zł 

16) blokada na życzenie Klienta 
dostępu do usługi eBankNet 

10 zł 10 zł 10 zł 

17) odblokowanie dostępu do 
usługi eBankNet, w tym 
nadanie nowego hasła dostępu  

5 zł 5 zł 5 zł 

18) zmiany w karcie uprawnień do 
usługi eBankNet 

10 zł  
(za każdą zmianę) 

10 zł  
(za każdą zmianę) 

10 zł  
(za każdą zmianę) 

19) prowizja za realizację 
przelewu w systemie Sorbnet 
bez względu  na kwotę  

30 zł 30 zł 30 zł 

6. SMSBankNet    

1) aktywacja usługi 
 

2 zł 2 zł 0 zł 

2) korzystanie z usługi SMS-
BankNet 

0 0 0 

3) wysłanie pojedynczego SMS z 
informacją o zmianie salda na 
rachunku 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru 
telefonu 

5 zł 5 zł 5 zł 

7. eCorpoNet    

1) aktywacja usługi systemu 
eCorpoNet i nadanie identyfi-
katora (jednego loginu) 

10 zł 
jednorazowo 

10 zł 
jednorazowo 

10 zł 
jednorazowo 

2) abonament miesięczny 
(miesięcznie z dołu począwszy od 
miesiąca, w którym udostępniono 
usługę) 

20 zł 20 zł 10 zł 

 
11 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

Zlecenia płatnicze składane do 
wykonania za pośrednictwem 
systemu eCorpoNet 

   

3) przelewy na rachunki prowa-
dzone w Banku 

0 zł 0 zł 0 zł 

4) polecenie przelewu z na ra-
chunki prowadzone w innych 
bankach (w systemie ELIXIR) 

2,95 zł 2,95 zł 1,30 

5) Polecenie przelewu w syste-
mie SORBNET 

30 zł 30 zł 30 zł 

6) Polecenie przelewu SEPA  

 do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

 do banków zagranicznych 2,95 zł 2,95 zł 1,30 

7) Przelewy TARGET/SWIFT w 
EUR w ramach EOG12 

30 zł 30 zł 30 zł 

8) Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych)14 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

9) Polecenie wypłaty14 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
10) Realizacja przelewu waluto-

wego otrzymanego: 
 

a) z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

b) z banków zagranicznych w ra-
mach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

c) z banków zagranicznych w ra-
mach EOG w walucie innej niż 
EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

d) z banków zagranicznych spoza 
EOG  

20 zł 20 zł 20 zł 

11) Dodatkowe opłaty – (od trans-
akcji) 

   

a) Realizacja polecenia przelewu 
w trybie pilnym (dostępne dla 
waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 100 zł 100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zre-
alizowanego przekazu wyko-
nane na wniosek Posiadacza ra-
chunku 

75 zł + koszty ban-
ków 

trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków 

trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków 

trzecich 

d) Zwrot kwoty przekazu na wnio-
sek Posiadacza rachunku 
(opłata pobierania ze zwracanej 
kwoty przekazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania prze-
kazu/ postępowanie wyjaśniaj 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

f) ące wykonane na zlecenie Po-
siadacza rachunku13 

   

g) Opłata za przewalutowanie (po-
bierania od transakcji realizo-

0 zł 0 zł 0 zł 

 
12 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11.b), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 
13 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

wanych w innej walucie niż wa-
luta rachunku) 

12) stosowanie podpisu kwalifiko-
wanego 

0 0 0 

13) blokada dostępu do eCorpoNet 10 zł 10 zł 10 zł 

14) nadanie nowego loginu 10 zł 10 zł 10 zł 

15) powtórne nadanie loginu w 
przypadku utraty lub zniszcze-
nia 

10 zł 10 zł 10 zł 

16) zmiana wniosku (np. zmiana 
dostępu do rachunków, zmiana 
użytkowników) 

10 zł 10 zł 10 zł 

17) opłata za wysłanie jednego  
SMS-a do autoryzacji transak-
cji 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł.  

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

18) każdorazowa zmiana sposobu 
autoryzacji transakcji lub nu-
meru telefonu wykorzystywa-
nego do przesyłania SMS-ów 
autoryzujących 

10 zł 10 zł 10 zł 

19) wydanie tokena 100 zł 100 zł 100 zł 

20) wydanie nowego tokena w 
przypadku utraty, kradzieży, 
przywłaszczenia, użycia przez 
osobę nieuprawniona lub 
zniszczenie tokena 

140 zł 140 zł 140 zł 

21) wykonanie innych czynności 
związanych z systemem Ho-
meNet na życzenie Klienta 

50 zł 50 zł 50 zł 

22) prowizja za realizację prze-
lewu w systemie Sorbnet bez 
względu na kwotę 

30 zł 30 zł 30 zł 

8. Karta Visa Business Debetowa14    

1) wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 0 zł 

2) wznowienie karty 30zł 30 zł 0 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w 
pierwszym dniu ważności karty wznowio-
nej 

   

3) wydanie duplikatu karty 25 zł 25 zł 25 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w 
dniu złożenia wniosku o wydanie dupli-
katu 

   

4) opłata miesięczna za kartę  10 zł 7,50 zł 0 
Uwaga: 
Opłata pobierana z góry z rachunku 
Klienta od następnego miesiąca po odbio-
rze karty przez jej użytkownika 

   

5) powtórne generowanie i wy-
syłka numeru PIN  

10 zł 10 zł 10 zł 

Uwaga: 
Opłata księgowana na rachunku Klienta z 
datą dokonania zmiany 

   

 
14 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokony-
wanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

6) wydanie nowej karty po za-
strzeżeniu 

25 zł 25 zł 25 zł 

7) wypłata gotówki we wskaza-
nych bankomatach Grupy BPS 
i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umo-
wami15 

0 zł 0 zł 0 zł 

8) wypłata gotówki w innych 
bankomatach w kraju 

3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 

9) wypłata gotówki w bankoma-
tach akceptujących kartę za 
granicą w ramach EOG w wa-
lucie EURO 

3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 

10) wypłata gotówki w banko-
matach akceptujących kartę za 
granicą w ramach EOG w wa-
lucie obcej innej niż EURO 
oraz poza EOG 

3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 

11) wypłata gotówki w punk-
tach akceptujących kartę w 
kraju 

3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 

12) wypłata gotówki w punk-
tach akceptujących kartę za 
granicą w ramach EOG w wa-
lucie EURO 

3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 

13) wypłata gotówki w punk-
tach akceptujących kartę za 
granicą w ramach EOG w wa-
lucie obcej innej niż EURO 
oraz poza EOG 

3,5%, min, 10 zł 3,5%, min, 10 zł 3,5%, min, 10 zł 

14) wypłata gotówki w ramach 
usługi Cashback w punktach 
świadczących usługę w kraju, 

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2 zł 2 zł 2 zł 

15) płatność kartą w punktach 
handlowo-usługowych w kraju 

0 zł 0 zł 0 zł 

16) płatność kartą we wskaza-
nych kasach Zrzeszenia Banku 
BPS S.A. 

0 zł,50% min.3 zł 0,50% min.3 zł 0,50% min.3 zł 

17) płatność kartą w punktach 
handlowo-usługowych za gra-
nicą 

0 zł 0 zł 0 zł 

18) generowanie zestawienia 
transakcji na życzenie Klienta  

   

za okres przez niego wskazany     

 za bieżący rok 5 zł/ 1 miesiąc 5 zł/ 1 miesiąc 5 zł/ 1 miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 10 zł/ 1 miesiąc 10 zł/ 1 miesiąc 10 zł/ 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w 
dniu wygenerowania zestawienia 

   

19) zmiana wysokości dzien-
nego limitu transakcyjnego w 
placówce banku 

10 zł 10 zł 10 zł 

20) zmiana danych 3 zł 3 zł 3 zł 

 
15 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

21) telefoniczne odblokowanie 
PIN na wniosek Użytkownika 

10 zł 10 zł 10 zł 

22) awaryjna wypłata gotówki 
za granicą po utracie karty 

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

23) awaryjne wydanie karty 
VISA Business za granicą po 
utracie karty 

1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 

24) czasowe zablokowanie 
karty 

10 zł 10 zł 10 zł 

9. Pozostałe czynności związane z 
prowadzeniem rachunków: 

   

1) odbieranie wyciągu w 
oddziale  za każdy wyciąg 

 
  

a) raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 

b) częściej niż raz w 
miesiącu 

0 zł 0 zł 0 zł 

2) sporządzanie odpisu:    

h) wyciągu z rachunku 
bankowego* 

   

 za bieżący rok 10 zł 10 zł 10 zł 

 za każdy poprzedni rok 15 zł 15 zł 15 zł 

i) pojedynczego dowodu do 
wyciągu* 

   

 za bieżący rok 5 zł 5 zł 5 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 10 zł 10 zł 
Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów 
historycznych pobiera się za każdy miesiąc 
za wyjątkiem miesięcy, w których Klient 
nie przeprowadzał operacji rozliczenio-
wych 
Opłat nie pobiera się, gdy: 

odpis sporządzany jest na zlecenie sądu 
lub prokuratury dla potrzeb spraw karnych, 
karno-skarbowych oraz alimentów lub 
renty mającej charakter alimentów 

   

3) wydanie na życzenie Klienta:    

j) informacji skróconej tj.* 
zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

20 zł 20 zł 20 zł 

k) informacji pełnej tj. 
szczegółowej opinii wraz 
ze wszystkimi dostępnymi 
Bankowi danymi* 

50 zł 50 zł 50 zł 

4) zmiana karty wzorów 
podpisów 

20 zł 20 zł 20 zł 

5) potwierdzenie autentyczności 
podpisów Klientom Banku 
zgodnie z kartą wzorów 
podpisów* 

15 zł 15 zł 15 zł 

6) przyjęcie pełnomocnictwa 
udzielonego innemu bankowi 
do dysponowania środkami na 
rachunku w Banku, w związku 

50 zł 50 zł 50 zł 

 z ubieganiem się o kredyt 
przez Klienta Banku w innym 
banku 

   



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Rachunek bieżący 

Stawka w zł 
Pakiet Biznes 
Stawka w zł 

Pakiet e-Biznes 
Stawka w zł 

7) blokada lokaty terminowej na 
rachunku bankowym 

Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku 
bankowym prowadzonym przez Bank dla 
zabezpieczenia należności Banku 

50 zł 50 zł 50 zł 

8) sporządzenie aneksu do 
umowy rachunku bankowego 

Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego 
sporządzenie wynika z decyzji Banku lub 
korzystaniem Klienta z ofert 
promocyjnych, pakietów 

15 zł 15 zł 15 zł 

9) realizacja tytułu 
wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

Uwaga: 
opłatę pobiera się jednorazowo po 
realizacji tytułu wykonawczego, 
wierzytelności Banku z tytułu zaległych 
opłat i prowizji są realizowane z wolnych 
środków ponad zajętą kwotę, 
dodatkowa pobierana jest opłata za 
przelew środków na rachunek wskazany 
przez organ egzekucyjny. 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

10) poszukiwanie rachunków 
Klienta, udzielenie pisemnych 
informacji o środkach na tych 
rachunkach oraz 
przygotowanie, sporządzenie i 
przekazanie innych informacji 
stanowiących tajemnicę 
bankową* 

Uwaga: 
opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od 
osób, organów i instytucji uprawnionych 
na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z 
wyłączeniem podmiotów publicznych w 
sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe) 
dopuszcza się możliwość odstąpienia od 
pobierania opłaty od banków wyłącznie na 
zasadach wzajemności 

50 zł 50 zł 50 zł 

11) wysyłka wyciągu bankowego 
na życzenie Klienta listem 
zwykłym 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

12) opłata za likwidację rachunku 10 zł 10 zł 10 zł 

13) likwidacja rachunku w okresie 
do 1 miesiąca od dnia 
założenia rachunku 
- bieżącego  

20 zł 10 zł. 30 zł. 

- pomocniczego 6 zł 
1 rachunek - 0, na-

stępne - 10,- zł. 
10 rachunków - 0, 
następne - 10,- zł. 

14) telefoniczna usługa 
informacyjna na hasło (Opłata 
pobierana miesięcznie) 

3 zł 3 zł 3 zł 

* Opłata zawiera podatek Vat 
 

 



2. Rachunki bieżące i pomocnicze rolników indywidualnych 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 

1. Otwarcie rachunku 
jednorazowo 

   

1) bieżącego 7,50 zł 0 zł 0 zł 

2) pomocniczego 5,50 zł 
1 rachunek - 

0, następne - 6 
zł.  

3 rachunki - 0, 
następne - 6 

zł.  

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie z dołu, niezależnie od daty zawarcia umowy 

   

1) bieżącego 9 zł  6 zł 16 zł. 

2) pomocniczego 
5 zł 

1 rachunek – 
0 zł, następne 

- 5 zł. 

3 rachunki –  
0 zł, następne 

- 5 zł. 

3. Operacje gotówkowe    

1) wpłaty gotówkowe na rachunek dokonane osobi-
ście przez właściciela rachunku lub pełnomocnika  

0 zł 0 zł 0 zł 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku 0,2% (min. 3 zł) 0,2% (min. 3 zł) 0,2% (min. 3 zł) 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku 0 zł 0 zł 0 zł 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 
20.000,- zł (prowizja dodatkowa) 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100.Prowizja wskazana w pkt. 4) liczona jest od 
różnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do 

awizowania. 

0,25% 0,25% 0,25% 

5) nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

0,25% 0,25% 0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100. 
Prowizja wskazana w pkt. 5) liczona jest od kwoty awizowanej. 

   

4. Operacje bezgotówkowe    

1) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 1 zł 1 zł 1 zł 

2) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w 
innych bankach (w systemie ELIXIR)1: 

3 zł  3,20 zł 3,20 zł 

3) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł 30 zł 30 zł 

4) Polecenie przelewu SEPA2    

 do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 

 do banków zagranicznych 3 zł  3,20 zł 3,20 zł 

 
1 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 
2 Polecenie przelewu SEPA 
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San 
Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

6) waluta transakcji EUR; 
7) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
8) koszty „SHA”; 
9) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
10) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

5) Przelewy TARGET3/SWIFT4 w EUR w ramach 
EOG5 6 

30 zł 30 zł 30 zł 

6) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane 
do banków krajowych) 76 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

7) Polecenie wypłaty8):6 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

8) Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:    

a) z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

b) z banków zagranicznych w ramach EOG w wa-
lucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

c) z banków zagranicznych w ramach EOG w wa-
lucie innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

d) z banków zagranicznych spoza EOG  20 zł 20 zł 20 zł 

9) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)    

a) Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym 
(dostępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 100 zł 100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 
OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego prze-
kazu wykonane na wniosek Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

d) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza ra-
chunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

0,15% min. 20 
zł max 100 zł 

0,15% min. 20 
zł max 100 zł 

0,15% min. 20 
zł max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza ra-
chunku9 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 

Trzecich 
f) Opłata za przewalutowanie (pobierania od transak-

cji realizowanych w innej walucie niż waluta ra-
chunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

10) pisemne potwierdzenie wykonania operacji, np.: 
przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 

 
3 Polecenie przelewu TARGET 
 usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z ra-
chunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku 
będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozra-
chunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro.  
4 SWIFT 
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do 
realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
5 EOG  
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA). 
6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9.b), w przypadku opcji 
kosztowej „OUR”. 
7 Polecenie przelewu w walucie obcej 
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płat-
niczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty 
i euro. 
8 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 od-
biorcy (beneficjenta). 
9 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

11) polecenie zapłaty: przyjęcie zgody na obciążenie 
rachunku, realizacja, wysłanie do innego banku, 
realizacja odmowy, odwołanie, cofnięcie zgody – 
za każdą czynność  

2,20 zł 2,20 zł 2,20 zł 

12) realizacja stałego zlecenia i pełnomocnictwa do 
dysponowania środkami na rachunku bankowym 

Uwaga: 
W przypadku pełnomocnictwa nie dotyczy spłaty kre-
dytu/pożyczki udzielanej osobom fizycznym do kwoty 
255 550,- zł. 

2,20 zł 2,20 zł 2,20 zł 

13) zmiana, odwołanie stałego zlecenia 6 zł 6 zł 6 zł 

14) obrót czekowy:    

a) potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotów-
kowego 

10 zł 10 zł 10 zł 

b) wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i 
gotówkowych 

1 zł  
(za blankiet) 

1 zł  
(za blankiet) 

1 zł  
(za blankiet) 

c) przyjęcie czeku rozrachunkowego lub gotówko-
wego do inkasa 

15 zł 15 zł 15 zł 

15) realizacja dyspozycji dotyczących pierwszeństwa 
zapłaty, wstrzymania płatności, zablokowania 
kwoty 

20 zł 20 zł 20 zł 

16) realizacja polecenia zapłaty w ciężar niedopusz-
czalnego salda debetowego 

10 zł 10 zł 10 zł 

17) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorb-
net bez względu na kwotę 

30 zł 30 zł 30 zł 

5. System bankowości internetowej eBankNet     

1) aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 0 zł 5 zł 0 zł 

2) korzystanie z systemu eBankNet – jeden dostęp 
(miesięcznie z dołu począwszy od miesiąca, w którym 
udostępniono usługi) 

3 zł  3 zł 0 zł 

3) korzystanie z systemu eBankNet – za każdy 
kolejny dostęp dostęp (miesięcznie z dołu począwszy od 
miesiąca, w którym udostępniono usługi) 

3 zł  3 zł 0 zł 

Zlecenia płatnicze składane do wykonania za 
pośrednictwem systemu eBankNet 

   

4) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 0 zł 0,50 zł 0 zł 

5) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w 
innych bankach (w systemie ELIXIR)10: 

1,50 zł 1,70 zł 0,70 zł 

6) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł 30 zł 30 zł 

7) Polecenie przelewu SEPA    

do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 

do banków zagranicznych 1,50 zł 1,70 zł 0,70 zł 

8) Przelewy TARGET/SWIFT w EUR w ramach 
EOG 11 

30 zł 30 zł 30 zł 

9) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych)11 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

 
10 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 
11 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 12).b), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

10) Polecenie wypłaty11 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

11) Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:    

a) z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

b) z banków zagranicznych w ramach EOG w 
walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

c) z banków zagranicznych w ramach EOG w 
walucie innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

d) z banków zagranicznych spoza EOG  20 zł 20 zł 20 zł 

12) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)    

a) Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym 
(dostępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 100 zł 100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 
OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
przekazu wykonane na wniosek Posiadacza 
rachunku 

75 zł + koszty 
banków trze-

cich 

75 zł + koszty 
banków trze-

cich 

75 zł + koszty 
banków trze-

cich 
d) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza 

rachunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

0,15% min. 20 
zł max 100 zł 

0,15% min. 20 
zł max 100 zł 

0,15% min. 20 
zł max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza 
rachunku12 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

f) Opłata za przewalutowanie (pobierania od 
transakcji realizowanych w innej walucie niż 
waluta rachunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

13) złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego 0 zł 0 zł 0 zł 

14) wydanie pierwszej koperty z kodami 
jednorazowymi 

0 zł 5 zł 0 zł 

15) wydanie każdej kolejnej koperty z kodami 
jednorazowymi 

10 zł 10 zł 10 zł 

16) aktywacja usługi autoryzacji transakcji za pomocą 
haseł SMS 

0 zł  2 zł 0 zł 

17) opłata za wysłanie jednego  SMS-a do autoryzacji 
transakcji 

5 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,25 zł.  

5 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,25 zł. 

5 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,25 zł. 
18) opłata za wysłanie jednego  SMS-a 

administracyjnego 
(opłata poobierana miesięcznie) 

10 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,10 zł.  

10 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,10 zł. 

10 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,10 zł. 
19) każdorazowa zmiana sposobu autoryzacji 

transakcji lub numeru telefonu wykorzystywanego 
do przesyłania SMS-ów autoryzujących 

5 zł 5 zł 5 zł 

20) blokada na życzenie Klienta dostępu do usługi 
eBankNet 

10 zł 10 zł 10 zł 

21) odblokowanie dosta.ępu do usługi eBankNet, w 
tym nadanie nowego hasła dostępu  

5 zł 5 zł 5 zł 

22) zmiany w karcie uprawnień do usługi eBankNet 
10 zł (za 

każdą zmianę) 
10 zł (za 

każdą zmianę) 
10 zł (za 

każdą zmianę) 
23) prowizja za realizację przelewu w systemie 

Sorbnet bez względu na kwotę 
30 zł 30 zł 30 zł 

 
12 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

6. SMSBankNet    

1) aktywacja usługi 2 zł 2 zł 0 zł 

2) korzystanie z usługi SMSBankNet 0 zł 0 zł 0 zł 

3) wysłanie pojedynczego SMS z informacją o zmia-
nie salda na rachunku 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru telefonu 5 zł 5 zł 5 zł 

7. eCorpoNet    

1) aktywacja usługi systemu eCorpoNet i nadanie 
identyfikatora (jednego loginu) 

10 zł 
jednorazowo 

10 zł 
jednorazowo 

10 zł 
jednorazowo 

2) abonament miesięczny 
(miesięcznie z dołu począwszy od miesiąca, w którym udostęp-
niono usługę) 

20 zł 20 zł 10 zł 

zlecenia płatnicze składane do wykonania za pośrednic-
twem systemu eCorpoNet 

 
  

3) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 0 zł 0 zł 0 zł 

4) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w in-
nych bankach (w systemie ELIXIR)13: 

2,95 zł 2,95 zł 1,30 

5) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł 30 zł 30 zł 

6) Polecenie przelewu SEPA    

 do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

 do banków zagranicznych 2,95 zł 2,95 zł 1,30 

7) Przelewy TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 
14 

30 zł 30 zł 30 zł 

8) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych)14 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

9) Polecenie wypłaty14 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

10) Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:    

a) z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

d) z banków zagranicznych spoza EOG  20 zł 20 zł 20 zł 

11) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)    

a) Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (do-
stępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 100 zł 100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 
OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego prze-
kazu wykonane na wniosek Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty 
banków  
trzecich 

75 zł + koszty 
banków  
trzecich 

75 zł + koszty 
banków  
trzecich 

d) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza ra-
chunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

 
13 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 
14 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11.b), w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

e) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza ra-
chunku7 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
Trzecich 

f) Opłata za przewalutowanie (pobierania od transak-
cji realizowanych w innej walucie niż waluta ra-
chunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

12) stosowanie podpisu kwalifikowanego 0 zł 0 zł 0 zł 

13) blokada dostępu do eCorpoNet 10 zł 10 zł 10 zł 

14) nadanie nowego loginu 10 zł 10 zł 10 zł 

15) powtórne nadanie loginu w przypadku utraty lub 
zniszczenia 

10 zł 10 zł 10 zł 

16) zmiana wniosku (np. zmiana dostępu do rachun-
ków, zmiana użytkowników) 

10 zł 10 zł 10 zł 

17) opłata za wysłanie jednego  SMS-a do autoryzacji 
transakcji 

5 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,25 zł.  

5 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,25 zł. 

5 pierwszych 
– 0 zł kolejne 

0,25 zł. 
18) każdorazowa zmiana sposobu autoryzacji transak-

cji lub numeru telefonu wykorzystywanego do 
przesyłania SMS-ów autoryzujących 

10 zł 10 zł 10 zł 

19) wydanie tokena 100 zł 100 zł 100 zł 

20) wydanie nowego tokena w przypadku utraty, kra-
dzieży, przywłaszczenia, użycia przez osobę nieu-
prawniona lub zniszczenie tokena 

140 zł 140 zł 140 zł 

21) wykonanie innych czynności związanych z syste-
mem eCorpoNet na życzenie Klienta 

50 zł 50 zł 50 zł 

22) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorb-
net bez względu na kwotę 

30 zł 30 zł 30 zł 

8. Karta VISA Business z chipem15    

1) wydanie nowej karty 0 zł 10 zł 0 zł 

2) wznowienie karty 10 zł 10 zł 0 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu otrzymania przez Bank 
karty wznowionej 

   

3) wydanie duplikatu karty 25 zł 25 zł 25 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wniosku o 
wydanie duplikatu 

   

4) opłata miesięczna za kartę  
3 zł (od 

każdej karty) 
3 zł (od 

każdej karty) 
0 zł 

Uwaga: 
Opłata pobierana z góry z rachunku Klienta od następnego miesiąca 
po odbiorze karty przez jej użytkownika 

   

5) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN  10 zł 10 zł 10 zł 

6) wydanie nowej karty po zastrzeżeniu 25 zł 25 zł 25 zł 

7) wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 
zawartymi umowami16 

0 zł 0 zł 0 zł 

8) wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 3,5%, min.  3,5%, min.  3,5%, min.  

 
15 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokony-
wanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 
16 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

6 zł 6 zł 6 zł 

9) wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO 

3,5%, min.  
6 zł 

3,5%, min.  
6 zł 

3,5%, min.  
6 zł 

10) wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej 
innej niż EURO oraz poza EOG 

3,5%, min.  
10 zł 

3,5%, min.  
10 zł 

3,5%, min.  
10 zł 

11) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

3,5%, min.  
10 zł 

3,5%, min.  
10 zł 

3,5%, min.  
10 zł 

12) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w walucie EURO 

3,5%, min.  
10 zł 

3,5%, min.  
10 zł 

3,5%, min.  
10 zł 

13) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej 
niż EURO oraz poza EOG 

3,5%, min,  
10 zł 

3,5%, min,  
10 zł 

3,5%, min,  
10 zł 

14) wypłata gotówki w ramach usługi Cashback w 
punktach świadczących usługę w kraju, 

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2 zł 2 zł 2 zł 

15) wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 
3,5%, min.  

6 zł 
3,5%, min.  

6 zł 
3,5%, min.  

6 zł 
16) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych 

w kraju 
0 zł 0 zł 0 zł 

17) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych 
za granicą 

0 zł 0 zł 0 zł 

18) zestawienie transakcji generowane w cyklu 
rozliczeniowym (miesięcznie) 

0 zł 0 zł 0 zł 

19) generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Klienta za okres przez niego wskazany 

   

 za bieżący rok 
5 zł / 1 
miesiąc 

5 zł / 1 
miesiąc 

5 zł / 1 
miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 
10 zł / 1 
miesiąc 

10 zł / 1 
miesiąc 

10 zł / 1 
miesiąc 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wygenerowania 
zestawienia 

   

20) zmiana wysokości dziennego limitu 
transakcyjnego dokonana w placówce banku 

10 zł 10 zł 10 zł 

21) zmiana danych 3 zł 3 zł 3 zł 

22) telefoniczne odblokowanie PIN na wniosek 
Użytkownika 

10 zł 10 zł 10 zł 

23) awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty 

1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

24) czasowe zablokowanie karty 10 zł 10 zł 10 zł 

25) wysłanie wezwania do odbioru wznowionej karty 10 zł 10 zł 10 zł 

10. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem ra-
chunków: 

 
  

1) odbieranie wyciągu w oddziale za każdy wyciąg    

a) raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 

2) sporządzanie odpisu:*    

d) wyciągu z rachunku bankowego    

 za bieżący rok 10 zł 10 zł 10 zł 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

 za każdy poprzedni rok 15 zł 15 zł 15 zł 

e) pojedynczego dowodu do wyciągu    

 za bieżący rok 5 zł 5 zł 5 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 10 zł 10 zł 
Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów historycznych pobiera się 
za każdy miesiąc za wyjątkiem miesięcy, w których Klient nie prze-
prowadzał operacji rozliczeniowych 
Opłat nie pobiera się, gdy: 

odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb 
spraw karnych, karno-skarbowych oraz alimentów lub renty mającej 
charakter alimentów 

   

3) wydanie na życzenie Klienta:*    

a) informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiada-
nych rachunkach 

20 zł 20 zł 20 zł 

b) informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi 
Bankowi danymi 50 zł 50 zł 50 zł 

4) zmiana karty wzorów podpisów 15 zł 15 zł 15 zł 

5) potwierdzenie autentyczności podpisów Klientom 
Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów* 

15 zł 15 zł 15 zł 

6) przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu 
bankowi do dysponowania środkami na rachunku w 
Banku, w związku z ubieganiem się o kredyt przez 
Klienta Banku w innym banku 

50 zł 50 zł 50 zł 

7) blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym 
Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez 
Bank dla zabezpieczenia należności Banku 

50 zł 50 zł 50 zł 

8) sporządzenie aneksu do umowy rachunku banko-
wego 

15 zł 15 zł 15 zł 

Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z de-
cyzji Banku lub korzystaniem Klienta z ofert promocyjnych, pakietów 

   

9) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej 
kwoty (min.  

10 zł) 

0,5% zajętej 
kwoty (min.  

10 zł) 

0,5% zajętej 
kwoty (min.  

10 zł) 
Uwaga: 

opłatę pobiera się jednorazowo po realizacji tytułu wykonawczego, 
wierzytelności Banku z tytułu zaległych opłat i prowizji są realizo-
wane z wolnych środków ponad zajętą kwotę, 
dodatkowa pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek 
wskazany przez organ egzekucyjny, 

   

10) poszukiwanie rachunków Klienta, udzielenie pi-
semnych informacji o środkach na tych rachunkach 
oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie in-
nych informacji stanowiących tajemnicę bankową* 

50 zł 50 zł 50 zł 

Uwaga: 
opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i instytucji 
uprawnionych na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów publicznych w 
sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe) 
dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od ban-
ków wyłącznie na zasadach wzajemności 

   

11) wysyłka wyciągu bankowego na życzenie Klienta 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 

Standardowy 
rachunek 

bieżący dla 
rolników 

 Stawka w zł 

Pakiet Agro 
Biznes 

Stawka w zł 

Pakiet e-
Agro Biznes  
Stawka w zł 

listem zwykłym 

12) opłata za likwidację rachunku 10 zł 10 zł 10 zł 

13) likwidacja rachunku w okresie do 1 miesiąca od 
dnia założenia rachunku jednorazowo    

a) bieżącego 9 zł  6 zł 16 zł. 

b) pomocniczego 
5 zł 

1 rachunek –  
0 zł następne - 

5 zł. 

3 rachunki –  
0 zł następne - 

5 zł. 

14) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

3 zł 3 zł 3 zł 

* Opłata zawiera podatek Vat 
 

 



3. Rachunki walutowe podmiotów gospodarczych i rolników 
indywidualnych32 

 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł 
- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku 
jednorazowo 

17 zł 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie z dołu, niezależnie od daty zawarcia 
umowy 

20 zł 

3. Dostęp do systemu eBankNet 50 zł. jednorazowo 

4. Dostęp do systemu eCorpoNet 70 zł. jednorazowo 

5. Operacje gotówkowe12  

1) wpłaty gotówkowe na rachunek dokonane 
osobiście przez właściciela rachunku lub 
pełnomocnika 

0,5% (min. 5 zł.) 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku 0,4% (min. 5 zł) 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku 0 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 1000 
EUR, 100 GBP i 100 USD. (prowizja dodatkowa) 

0,20% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej kwot skazanych wyżej należy awizować co 
najmniej 4 dni robocze wcześniej do godz. 1000.Prowizja wskazana 
w pkt. 4) liczona jest od różnicy między kwotą wypłacaną a kwotą 

wyznaczoną do awizowania. 

 

5) nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

0,20% 

Uwaga: 
Prowizja wskazana w pkt. 5) liczona jest od kwoty awizowanej. 

 

6. Operacje bezgotówkowe  

Przelewy krajowe w złotych  

1) Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w 
Banku 

10 zł. 

2) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w 
innych bankach (w systemie ELIXIR)3: 

10 zł 

3) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł 

4) Polecenie przelewu SEPA  

 do banków krajowych 20 zł 

 do banków zagranicznych 10 zł 

5) Przelewy TARGET/SWIFT w EUR w ramach 
EOG 4 

30 zł 

6) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych)4 

0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

 
32 Opłaty są pobierane z rachunku podstawowego w PLN 

1 Wpłaty i wypłaty gotówki mogą być realizowane w kasie walutowej w siedzibie Banku w Grodkowie, ul. Kasztanowa 
18, w godzinach od 900 do 1600 tylko w banknotach.  

2 Bank nie przyjmuje wpłat w bilonie, natomiast wypłaty środków nie mających pokrycia w banknotach danej waluty wy-
mienialnej będą wypłacane w PLN po przeliczeniu wg aktualnie obowiązującego kursu. 

3 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, rea-
lizowana 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 

4 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9).b), w przypadku opcji 
kosztowej „OUR”. 



7) Polecenie wypłaty5 
0,25% min 40 zł 

max. 400 zł 

8) Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

a) z banków krajowych 10 zł 

b) z banków zagranicznych w ramach EOG w 
walucie EUR 0 zł 

c) z banków zagranicznych w ramach EOG w 
walucie innej niż EUR 20 zł 

d) z banków zagranicznych spoza EOG  20 zł 

9) Dodatkowe opłaty –(od transakcji)  

a) Realizacja polecenia przelewu w trybie 
niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, 
USD, GBP, PLN  

100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 
OUR 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

75 zł + koszty banków 

trzecich 
d) Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek 

Klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) 
0,15% min. 20 zł max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 6 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

f) Opłata za przewalutowanie (pobierana od 
transakcji realizowanych w innej walucie niż 
waluta rachunku) 

0 zł 

7. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 

rachunków: 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu 0 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu 5 zł. 

2) sporządzanie odpisu:  

c) wyciągu z rachunku bankowego*  

 za bieżący rok 10 zł 

 za każdy poprzedni rok 15 zł 

d) pojedynczego dowodu do wyciągu*  

 za bieżący rok 5 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 
Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów historycznych pobiera się 
za każdy miesiąc za wyjątkiem miesięcy, w których Klient nie prze-
prowadzał operacji rozliczeniowych 
Opłat nie pobiera się, gdy: 

odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb 
spraw karnych, karno-skarbowych oraz alimentów lub renty 
mającej charakter alimentów 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:*  

e) informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

20 zł 

f) informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 

50 zł 

4) zmiana karty wzorów podpisów 20 zł 

 
5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9).b), w przypadku opcji 

kosztowej „OUR”. 
6 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



5) potwierdzenie autentyczności podpisów Klientom 
Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów* 

15 zł 

6) przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu 
bankowi do dysponowania środkami na rachunku 
w Banku, w związku z ubieganiem się o kredyt 
przez Klienta Banku w innym banku 

50 zł 

7) blokada środków na rachunku bankowym 
Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez 
Bank dla zabezpieczenia należności Banku 

50 zł 

8) sporządzenie aneksu do umowy rachunku 
bankowego 

Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z 
decyzji Banku lub korzystaniem Klienta z ofert promocyjnych, 
pakietów 

15 zł 

9) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

Uwaga: 
opłatę pobiera się jednorazowo po realizacji tytułu 
wykonawczego, 
wierzytelności Banku z tytułu zaległych opłat i prowizji są 
realizowane z wolnych środków ponad zajętą kwotę, 
dodatkowa pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek 
wskazany przez organ egzekucyjny. 

0,5% zajętej kwoty (min. 10 zł) 

10) poszukiwanie rachunków Klienta, udzielenie 
pisemnych informacji o środkach na tych 
rachunkach oraz przygotowanie, sporządzenie i 
przekazanie innych informacji stanowiących 
tajemnicę bankową* 

Uwaga: 
opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i instytucji 
uprawnionych na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów publicznych w 
sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe) 
dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od 
banków wyłącznie na zasadach wzajemności 

50 zł 

11) wysyłka wyciągu bankowego na życzenie Klienta 
listem zwykłym 

3,50 zł 

12) opłata za likwidację rachunku 10 zł 

13) likwidacja rachunku w okresie do 1 miesiąca od 
dnia założenia rachunku 

 
 

- bieżącego  20 zł 

- pomocniczego 6 zł 

14) telefoniczna usługa informacyjna na hasło (Opłata 
pobierana miesięcznie) 

3 zł 

* Opłata zawiera podatek Vat 



4. Rachunki bieżące i pomocnicze instytucji niekomercyjnych 
działających na rzecz gospodarstw domowych(za wyjątkiem 

wspólnot mieszkaniowych) 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku 
jednorazowo 

 

1) bieżącego 0 zł 

2) pomocniczego 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie z dołu, niezależnie od daty zawarcia umowy 

 

1) bieżącego 6 zł 

2) pomocniczego 6 zł 

3. Operacje gotówkowe  

1) wpłaty gotówkowe na rachunek  0 zł 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku  0 zł 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku 0 zł 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100.Prowizja wskazana w pkt. 4) liczona jest od 

różnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania. 

 

5) nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100. 
Prowizja wskazana w pkt. 5) liczona jest od kwoty awizowanej. 

 

4. Operacje bezgotówkowe  

1) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 1 zł 

2) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w 
innych bankach (w systemie ELIXIR)1: 

1,50 zł 

3) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł 

4) Polecenie przelewu SEPA2  

do banków krajowych 20 zł 

do banków zagranicznych 1,50 zł  

5) Przelewy TARGET3/SWIFT4 w EUR w ramach  30 zł 

 
1 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 
2 Polecenie przelewu SEPA 
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San 
Marino, 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 oraz banków pośredniczących; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 

3 Polecenie przelewu TARGET usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 
płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 
TARGET2 -  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro.  
4 SWIFTmiędzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do realizacji przekazów rea-
lizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 



 6) EOG5 6  
7) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 

banków krajowych)6 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

8) Polecenie wypłaty6 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

9) Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

a) z banków krajowych 10 zł 

b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł 

c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

20 zł 

d) z banków zagranicznych spoza EOG  20 zł 

10) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)  

a) Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym 
(dostępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

d) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza 
rachunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

0,15% min. 20 zł max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza 
rachunku7 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

f) Opłata za przewalutowanie (pobierania od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 

11) pisemne potwierdzenie wykonania operacji, np.: 
przelewu 

10 zł 

12) polecenie zapłaty: przyjęcie zgody na obciążenie 
rachunku, realizacja, wysłanie do innego banku, 
realizacja odmowy, odwołanie, cofnięcie zgody – za 
każdą czynność  

2,20 zł 

13) realizacja stałego zlecenia i pełnomocnictwa do 
dysponowania środkami na rachunku bankowym 

Uwaga: 
W przypadku pełnomocnictwa nie dotyczy spłaty 
kredytu/pożyczki udzielanej osobom fizycznym do kwoty 
255 550,- zł. 

2,20 zł 

14) obrót czekowy:  

g) potwierdzenie czeku rozrachunkowego i 
gotówkowego 

10 zł 

h) wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i 
gotówkowych 

1 zł (za blankiet) 

i) przyjęcie czeku rozrachunkowego lub 
gotówkowego do inkasa 

15 zł 

15) realizacja dyspozycji dotyczących pierwszeństwa 
zapłaty, wstrzymania płatności, zablokowania kwoty 

20 zł 

16) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorbnet 
bez względu na kwotę 

30 zł 

5. System bankowości elektronicznej eBankNet  

1) aktywacja usługi i nadanie identyfikatora 0 zł 

2) korzystanie z systemu eBankNet – za jeden dostęp 
(miesięcznie z dołu począwszy od miesiąca, w którym 

3,50 zł 

 
5 EOG Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9).b), w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

 



udostępniono usługi) 

3) korzystanie z systemu eBankNet – za każdy kolejny 
dostęp (miesięcznie z dołu począwszy od miesiąca, w którym 
udostępniono usługi) 

3,50 zł 

Zlecenia płatnicze składane do wykonania za 
pośrednictwem systemu eBankNet 

 

1) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 0 zł 

2) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w 
innych bankach (w systemie ELIXIR)8: 

1,30 

3) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł 

4) Polecenie przelewu SEPA  

 do banków krajowych 10 zł 

 do banków zagranicznych 1,30 

5) Przelewy TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 9 30 zł 

6) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych) 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

7) Polecenie wypłaty9 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

8) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)  

a) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 80 zł 

b) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty banków trzecich 

c) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza 
rachunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

0,15% min. 20 zł max 100 zł 

d) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza 
rachunku10 

75 zł + koszty banków trzecich 

e) Opłata za przewalutowanie (pobierania od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 

4) złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego 0 zł 

5) wydanie pierwszej koperty z kodami jednorazowymi 0 zł 

6) wydanie każdej kolejnej koperty z kodami 
jednorazowymi 

5 zł 

7) aktywacja usługi autoryzacji transakcji za pomocą 
haseł SMS 

0 zł  

8) opłata za wysłanie jednego  SMS-a do autoryzacji 
transakcji 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł.  

9) opłata za wysłanie jednego  SMS-a administracyjnego 
(opłata poobierana miesięcznie) 

10 pierwszych – 0 zł kolejne 0,10 zł.  

10) każdorazowa zmiana sposobu autoryzacji transakcji 
lub numeru telefonu wykorzystywanego do 
przesyłania SMS-ów autoryzujących 

10 zł 

11) blokada na życzenie Klienta dostępu do usługi 
eBankNet 

10 zł 

12) odblokowanie dostępu do usługi eBankNet, w tym 
nadanie nowego hasła dostępu  

5 zł 

13) zmiany w karcie uprawnień do usługi eBankNet 10 zł  

 
8 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 
9 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.a), w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

 
10 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

 



(za każdą zmianę) 

14) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorbnet 
bez względu  na kwotę  

30 zł 

6. SMSBankNet  

1) aktywacja usługi 
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, jeśli usługa udostępniana jest przy zawiera-
niu umowy o pakiet e-Agrobiznes, E-Biznes oraz Wspólny Dom + 

2 zł 

2) korzystanie z usługi SMSBankNet 0 

3) wysłanie pojedynczego SMS z informacją o zmianie 
salda na rachunku 

0,25 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru telefonu 5 zł 

7. eCorpoNet  

1) aktywacja usługi systemu eCorpoNet i nadanie identy-
fikatora (jednego loginu) 

10 zł 
jednorazowo 

2) abonament miesięczny 
(miesięcznie z dołu począwszy od miesiąca, w którym udostępniono 
usługę) 

20 zł 

Zlecenia płatnicze składane do wykonania za pośrednic-
twem systemu eCorpoNet 

 

3) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 0 

4) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w innych 
bankach (w systemie ELIXIR)11: 

2,95 zł 

5) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł 

6) Polecenie przelewu SEPA  

a) do banków krajowych 10 zł 

b) do banków zagranicznych 2,95 zł 

7) Przelewy TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG12 30 zł 

8) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do ban-
ków krajowych)12 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

9) Polecenie wypłaty12 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 

10) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)  

a) Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (do-
stępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

d) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza ra-
chunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty prze-
kazu) 

0,15% min. 20 zł max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyja-
śniające wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku13 

75 zł + koszty banków trzecich 

f) Opłata za przewalutowanie (pobierania od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 

11) stosowanie podpisu kwalifikowanego 0 zł 

12) blokada dostępu do eCorpoNet 10 zł 

13) nadanie nowego loginu 10 zł 

 
11 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 
12 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10).b), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 
13 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



14) powtórne nadanie loginu w przypadku utraty lub 
zniszczenia 

10 zł 

15) zmiana wniosku (np. zmiana dostępu do rachunków, 
zmiana użytkowników) 

10 zł 

16) opłata za wysłanie jednego  SMS-a do autoryzacji 
transakcji 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł.  

17) każdorazowa zmiana sposobu autoryzacji transakcji 
lub numeru telefonu wykorzystywanego do przesyła-
nia SMS-ów autoryzujących 

5 zł 

18) wydanie tokena 100 zł 

19) wydanie nowego tokena w przypadku utraty, kra-
dzieży, przywłaszczenia, użycia przez osobę nieu-
prawniona lub zniszczenie tokena 

140 zł 

20) wykonanie innych czynności związanych z systemem 
HomeNet na życzenie Klienta 

50 zł 

21) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorbnet 
bez względu na kwotę 

30 zł 

8. Karta Visa Business Debetowa14  

1) wydanie nowej karty 0 zł 

2) wznowienie karty 30 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w pierwszym dniu ważności karty 
wznowionej 

 

3) wydanie duplikatu karty 25 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wniosku o wyda-
nie duplikatu 

 

4) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN  10 zł 
Uwaga: 
Opłata księgowana na rachunku Klienta z datą dokonania zmiany  

5) wydanie nowej karty po zastrzeżeniu 25 zł 

6) wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy 
BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 
umowami15 

0 

7) wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 3,5%, min. 6 zł 

8) wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w walucie EURO 

3,5%, min. 6 zł 

9) wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż 
EURO oraz poza EOG 

3,5%, min. 10 zł 

10) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

3,5%, min. 10 zł 

11) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w walucie EURO 

3,5%, min. 10 zł 

12) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż 
EURO oraz poza EOG 

3,5%, min, 10 zł 

13) wypłata gotówki w ramach usługi Cashback w 
punktach świadczących usługę w kraju, 

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2 zł 

14) wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 3,5%, min. 6 zł 

15) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych 
w kraju i za granicą 

0 zł 

 
14 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokony-
wanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 
15 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 



16) generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Klienta za okres przez niego wskazany  

 

 za bieżący rok 5 zł/ 1 miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 10 zł/ 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wygenerowania zestawie-
nia 

 

17) zmiana wysokości dziennego limitu transakcyj-
nego 

10 zł 

18) zmiana danych 3 zł 

19) telefoniczne odblokowanie PIN na wniosek Użyt-
kownika 

10 zł 

20) opłata miesięczna za kartę  10,00zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z góry z rachunku Klienta od następnego miesiąca po 
odbiorze karty przez jej użytkownika 

 

21) awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty 

1 000 zł 

22) awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą 
po utracie karty 

1 500 zł 

23) czasowe zablokowanie karty 10 zł 

24) wysłanie wezwania do odbioru wznowionej karty 10 zł 

11. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 

rachunków: 
 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu 0 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu 0 zł 

2) sporządzanie odpisu:*  

j) wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 10 zł 

 za każdy poprzedni rok 15 zł 

k) pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 5 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 
Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów historycznych pobiera się za 
każdy miesiąc za wyjątkiem miesięcy, w których Klient nie 
przeprowadzał operacji rozliczeniowych 
Opłat nie pobiera się, gdy: 

odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb 
spraw karnych, karno-skarbowych 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:*  

l) informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

20 zł 

m) informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 

50 zł 

4) zmiana karty wzorów podpisów 15 zł 

5) potwierdzenie autentyczności podpisów Klientom 
Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów* 

15 zł 

6) przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu 
bankowi do dysponowania środkami na rachunku w 
Banku, w związku z ubieganiem się o kredyt przez 
Klienta Banku w innym banku 

50 zł 

7) blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym 50 zł 



Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank 
dla zabezpieczenia należności Banku 

 

8) sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego 15 zł 
Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z decyzji 
Banku 

 

9) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

Uwaga: 
opłatę pobiera się jednorazowo po realizacji tytułu wykonawczego, 
wierzytelności Banku z tytułu zaległych opłat i prowizji są realizowane 
z wolnych środków ponad zajętą kwotę, 
dodatkowa pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek 
wskazany przez organ egzekucyjny, 

 

10) poszukiwanie rachunków Klienta, udzielenie 
pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach 
oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie 
innych informacji stanowiących tajemnicę bankową* 

50 zł 

Uwaga: 
opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i instytucji 
uprawnionych na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów publicznych w sytuacjach 
określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe) 
dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków 
wyłącznie na zasadach wzajemności 

 

11) wysyłka wyciągu bankowego na życzenie Klienta 
listem zwykłym  

3,50 zł 

12) opłata za likwidację rachunku 10 zł 

13) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

3 zł 

* Opłata zawiera podatek Vat 
 



5. Rachunki bieżące i pomocnicze wspólnot mieszkaniowych 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
- 1 - - 2 - - 3 -   

1. Otwarcie rachunku 
jednorazowo 

   

1) bieżącego  15 zł 0 0 

2) pomocniczego  10 zł 
1 rachunek - 0, 
następne -6 zł. 

5 rachunków - 0, 
następne -6 zł. 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie z dołu, niezależnie od 
daty zawarcia umowy 

   

1) bieżącego  16 zł 13 zł. 25 zł. 

2) pomocniczego 8 zł 
1 rachunek - 0, 
następne -8 zł. 

10 rachunków - 0, 
następne -8 zł. 

3. Operacje gotówkowe    

1) wpłaty gotówkowe na rachunek  0,3% min 3 zł 0,3% min 3 zł 0,3% min 3 zł 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku  0,4% (min. 3,20 zł) 0,4% (min. 3,20 zł) 0,4% (min. 3,20 zł) 

3) awizowanie wypłaty 
gotówkowej z rachunku 

0 zł 0 zł 0 zł 

4) wypłaty gotówkowe 
nieawizowane powyżej 20.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,25% 0,25% 0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować 
co najmniej 1 dzień wcześniej do godz. 
1100.Prowizja wskazana w pkt. 4) liczona jest 
od różnicy między kwotą wypłacaną a kwotą 

wyznaczoną do awizowania. 

   

5) nieodebranie kwoty awizowanej 
w uzgodnionym terminie 

0,25% 0,25% 0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować 
co najmniej 1 dzień wcześniej do godz. 1100. 
Prowizja wskazana w pkt. 5) liczona jest od 
kwoty awizowanej. 

   

4. Operacje bezgotówkowe    

przelewy na rachunki prowadzone w 
Banku 

1 zł 1,20 zł 1 zł 

1) polecenie przelewu z na 
rachunki prowadzone w innych 
bankach (w systemie ELIXIR)1: 

3,50 zł 3,70 zł 3,50 zł 

2) Polecenie przelewu w systemie 
SORBNET 

30 zł 30 zł 30 zł 

3) Polecenie przelewu SEPA2    

4) do banków krajowych 20 zł 20 zł 20 zł 

 
1 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w syste-
mie 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 
2 Polecenie przelewu SEPA 
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San 
Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
11) waluta transakcji EUR; 
12) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
13) koszty „SHA”; 
14) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
15) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 

5) do banków zagranicznych 3,50 zł 3,70 zł 3,50 zł 

6) Przelewy TARGET3/SWIFT4 w 
EUR w ramach EOG5 6 

30 zł 30 zł 30 zł 

7) Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych)76 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

8) Polecenie wypłaty86 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
9) Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego: 
 

 
 

10) z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

11) z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

12) z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

13) z banków zagranicznych spoza 
EOG  

20 zł 20 zł 20 zł 

14) Dodatkowe opłaty – (od 
transakcji) 

 
 

 

15) Realizacja polecenia przelewu w 
trybie pilnym (dostępne dla 
waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 100 zł 100 zł 

16) Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

17) Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek 
Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

18) Zwrot kwoty przekazu na 
wniosek Posiadacza rachunku 
(opłata pobierania ze zwracanej 
kwoty przekazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

19) Zlecenie poszukiwania 
przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

 
3 Polecenie przelewu TARGET 
 usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z ra-
chunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku 
będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozra-
chunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro.  
4 SWIFT 
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do 
realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
5 EOG  
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA). 
6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 15.b), w przypadku opcji 
kosztowej „OUR”. 
7 Polecenie przelewu w walucie obcej 
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płat-
niczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty 
i euro. 
8 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 od-
biorcy (beneficjenta). 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
zlecenie Posiadacza rachunku9 

20) Opłata za przewalutowanie 
(pobierania od transakcji 
realizowanych w innej walucie  
niż waluta rachunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

21) pisemne potwierdzenie 
wykonania operacji, np.: 
przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 

22) polecenie zapłaty: przyjęcie 
zgody na obciążenie rachunku, 
realizacja, wysłanie do innego 
banku, realizacja odmowy, 
odwołanie, cofnięcie zgody – za 
każdą czynność  

2,20 zł 2,20 zł 2,20 zł 

23) realizacja stałego zlecenia i 
pełnomocnictwa do 
dysponowania środkami na 
rachunku bankowym 

2,20 zł 2,20 zł 2,20 zł 

24) obrót czekowy:    

a) potwierdzenie czeku 
rozrachunkowego i 
gotówkowego 

10 zł 10 zł 10 zł 

b) wydanie blankietów czeków 
rozrachunkowych i 
gotówkowych 

1 zł (za blankiet) 1 zł (za blankiet) 1 zł (za blankiet) 

c) przyjęcie czeku 
rozrachunkowego lub 
gotówkowego do inkasa 

15 zł 15,00 15,00 

25) realizacja dyspozycji 
dotyczących pierwszeństwa 
zapłaty, wstrzymania płatności, 
zablokowania kwoty 

20 zł 20 zł 20 zł 

26) prowizja za realizację przelewu 
w systemie Sorbnet bez względu 
na kwotę 

30 zł 30 zł 30 zł 

5. System bankowości internetowej 
eBankNet  

   

1) aktywacja usługi i nadanie 
identyfikatora 

0 zł 5 zł 0 zł 

2) korzystanie z systemu eBankNet 
– za jeden dostęp (miesięcznie z 
dołu począwszy od miesiąca, w którym 
udostępniono usługi) 

3,50 zł 4 zł 0 zł 

3) korzystanie z systemu eBankNet 
– za każdy kolejny dostęp 
(miesięcznie z dołu począwszy od 
miesiąca, w którym udostępniono 
usługi) 

3,50 zł 4 zł 0 zł 

Zlecenia płatnicze składane do 
wykonania za pośrednictwem 
systemu eBankNet  

   

4) przelewy na rachunki 
prowadzone w Banku 

0 zł 1,00 0 zł 

 
9 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
5) polecenie przelewu z na 

rachunki prowadzone w innych 
bankach (w systemie ELIXIR)10: 

1,30 zł 1,60 0,80 

6) Polecenie przelewu w systemie 
SORBNET 

30 zł 30 zł 30 zł 

7) Polecenie przelewu SEPA    

 do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

 do banków zagranicznych 1,30 zł 1,60 0,80 

8) Przelewy TARGET/SWIFT w 
EUR w ramach EOG 11 

30 zł 30 zł 30 zł 

9) Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych)11 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

10) Polecenie wypłaty11 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
11) Dodatkowe opłaty – (od 

transakcji) 
 

 
 

a) Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

b) Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek 
Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

c) Zwrot kwoty przekazu na 
wniosek Posiadacza rachunku 
(opłata pobierania ze zwracanej 
kwoty przekazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

d) Zlecenie poszukiwania 
przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Posiadacza rachunku12 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

e) Opłata za przewalutowanie 
(pobierania od transakcji 
realizowanych w innej walucie 
niż waluta rachunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

12) złożenie, zmiana, odwołanie 
zlecenia stałego 

0 zł 0 zł 0 zł 

13) aktywacja usługi autoryzacji 
transakcji za pomocą haseł SMS 

0 zł  2 zł 0 zł 

14) opłata za wysłanie jednego  
SMS-a do autoryzacji transakcji 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł.  

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

15) opłata za wysłanie jednego  
SMS-a administracyjnego 
(opłata poobierana miesięcznie) 

10 pierwszych – 0 zł 
kolejne 0,10 zł.  

10 pierwszych – 0 zł 
kolejne 0,10 zł. 

10 pierwszych – 0 zł 
kolejne 0,10 zł. 

16) każdorazowa zmiana sposobu 
autoryzacji transakcji lub 
numeru telefonu 

10 zł 10 zł 10 zł 

 
10 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 płatni-
czego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana  
w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elek-
tronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego 
11 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.a), w przy-
padku opcji kosztowej „OUR”. 
12 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
wykorzystywanego do 
przesyłania SMS-ów 
autoryzujących 

17) blokada na życzenie Klienta 
dostępu do usługi eBankNet 

10 zł 10 zł 10 zł 

18) odblokowanie dostępu do usługi 
eBankNet, w tym nadanie 
nowego hasła dostępu  

5 zł 5 zł 5 zł 

19) zmiany w karcie uprawnień do 
usługi eBankNet 

10 zł  
(za każdą zmianę) 

10 zł  
(za każdą zmianę) 

10 zł  
(za każdą zmianę) 

20) prowizja za realizację przelewu 
w systemie Sorbnet bez względu 
na kwotę 

30 zł 30 zł 30 zł 

6. SMSBankNet    

1) aktywacja usługi 2 zł 2 zł 0 zł 

2) korzystanie z usługi SMSBank-
Net 

0 zł 0 zł 0 zł 

3) wysłanie pojedynczego SMS z 
informacją o zmianie salda na ra-
chunku 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru te-
lefonu 

5 zł 5 zł 5 zł 

7. eCorpoNet    

1) aktywacja usługi systemu eCor-
poNet i nadanie identyfikatora 
(jednego loginu) 

10 zł 
jednorazowo 

10 zł 
jednorazowo 

10 zł 
jednorazowo 

2) abonament miesięczny 
(miesięcznie z dołu począwszy od mie-
siąca, w którym udostępniono usługę) 

20 zł 20 zł 10 zł 

3) udostępnienie rachunków wspól-
noty w systemie bankowości 
elektronicznej Zarządcy (mie-
sięcznie z dołu począwszy od 
miesiąca, w którym udostęp-
niono usługi) 

3,50 zł 5 zł 0 zł 

Zlecenia płatnicze składane do wy-
konania za pośrednictwem systemu 
eCorpoNet lub systemu bankowości 
elektroniczne Zarządcy 

 

  

4) przelewy na rachunki prowa-
dzone w Banku 

0 zł 0 zł 0 zł 

5) polecenie przelewu z na rachunki 
prowadzone w innych bankach 
(w systemie ELIXIR)13: 

2,95 zł 2,95 zł 1,30 

6) Polecenie przelewu w systemie 
SORBNET 

30 zł 30 zł 30 zł 

7) Polecenie przelewu SEPA    

 do banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

 do banków zagranicznych 2,95 zł 2,95 zł 1,30 

8) Przelewy TARGET/SWIFT w 30 zł 30 zł 30 zł 

 
13 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 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
EUR w ramach EOG14 

9) Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków krajo-
wych)69 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

10) Polecenie wypłaty69 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
11) Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego: 
 

 
 

a) z banków krajowych 10 zł 10 zł 10 zł 

b) z banków zagranicznych w ra-
mach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

c) z banków zagranicznych w ra-
mach EOG w walucie innej niż 
EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

d) z banków zagranicznych spoza 
EOG  

20 zł 20 zł 20 zł 

12) Dodatkowe opłaty – (od transak-
cji) 

 
 

 

a) Realizacja polecenia przelewu 
w trybie pilnym (dostępne dla 
waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 100 zł 100 zł 

b) Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

80 zł 80 zł 80 zł 

c) Zmiany/korekty/odwołania zre-
alizowanego przekazu wyko-
nane na wniosek Posiadacza ra-
chunku 

75 zł + koszty ban-
ków 

trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków 

trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków 

trzecich 

d) Zwrot kwoty przekazu na wnio-
sek Posiadacza rachunku (opłata 
pobierania ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

e) Zlecenie poszukiwania prze-
kazu/ postępowanie wyjaśnia-
jące wykonane na zlecenie Po-
siadacza rachunku15 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

75 zł + koszty ban-
ków trzecich 

f) Opłata za przewalutowanie (po-
bierania od transakcji realizowa-
nych w innej walucie niż waluta 
rachunku) 

0 zł 0 zł 0 zł 

13) stosowanie podpisu kwalifiko-
wanego 

0 zł 0 zł 0 zł 

14) blokada dostępu do eCorpoNet 10 zł 10 zł 10 zł 

15) nadanie nowego loginu 10 zł 10 zł 10 zł 

16) powtórne nadanie loginu w 
przypadku utraty lub zniszczenia 

10 zł 10 zł 10 zł 

17) zmiana wniosku (np. zmiana do-
stępu do rachunków, zmiana 
użytkowników) 

10 zł 10 zł 10 zł 

18) opłata za wysłanie jednego  
SMS-a do autoryzacji transakcji 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł.  

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł. 

 
14 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11.b), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 

 
15 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
19) każdorazowa zmiana sposobu 

autoryzacji transakcji lub nu-
meru telefonu wykorzystywa-
nego do przesyłania SMS-ów 
autoryzujących 

10 zł 10 zł 10 zł 

20) wydanie tokena 100 zł 100 zł 100 zł 

21) wydanie nowego tokena w przy-
padku utraty, kradzieży, przy-
właszczenia, użycia przez osobę 
nieuprawniona lub zniszczenie 
tokena 

140 zł 140 zł 140 zł 

22) wykonanie innych czynności 
związanych z systemem Home-
Net na życzenie Klienta 

50 zł 50 zł 50 zł 

23) prowizja za realizację przelewu 
w systemie Sorbnet bez względu 
na kwotę 

30 zł 30 zł 30 zł 

8. 
Karta Visa Business Debetowa16 

Standardowy ra-
chunek bieżący 

Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Plus Stawka 

w zł 

1) wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 0 zł 

2) wznowienie karty 30 zł 30 zł 0 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w 
pierwszym dniu ważności karty wznowionej 

   

3) wydanie duplikatu karty 25 zł 25 zł 25 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
złożenia wniosku o wydanie duplikatu 

   

4) opłata miesięczna za kartę  10,00zł 7,50zł 0 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z góry z rachunku Klienta 
od następnego miesiąca po odbiorze karty 
przez jej użytkownika 

   

5) powtórne generowanie i wy-
syłka numeru PIN  

10 zł 10 zł 10 zł 

Uwaga: 
Opłata księgowana na rachunku Klienta z 
datą dokonania zmiany 

   

6) wydanie nowej karty po zastrze-
żeniu 

25 zł 25 zł 25 zł 

7) wypłata gotówki we wskaza-
nych bankomatach Grupy BPS i 
innych banków krajowych zgod-
nie z zawartymi umowami17 

0 zł 0 zł 0 zł 

8) wypłata gotówki w innych ban-
komatach w kraju 

3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 

9) wypłata gotówki w bankoma-
tach akceptujących kartę za gra-
nicą w ramach EOG w walucie 
EURO 

3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 

10) wypłata gotówki w bankoma- 3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 

 
16 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokony-
wanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 
17 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
tach akceptujących kartę za gra-
nicą w ramach EOG w walucie 
obcej innej niż EURO oraz poza 
EOG 

11) wypłata gotówki w punktach ak-
ceptujących kartę w kraju 

3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 

12) wypłata gotówki w punktach ak-
ceptujących kartę za granicą w 
ramach EOG w walucie EURO 

3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 3,5%, min. 10 zł 

13) wypłata gotówki w punktach ak-
ceptujących kartę za granicą w 
ramach EOG w walucie obcej 
innej niż EURO oraz poza EOG 

3,5%, min, 10 zł 3,5%, min, 10 zł 3,5%, min, 10 zł 

14) wypłata gotówki w ramach 
usługi Cashback w punktach 
świadczących usługę w kraju, 

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2 zł 2 zł 2 zł 

15) wypłata gotówki w placówkach 
Poczty Polskiej 

3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 3,5%, min. 6 zł 

16) płatność kartą w punktach han-
dlowo-usługowych w kraju 

0 0 0 

17) płatność kartą we wskazanych 
kasach Zrzeszenia Banku BPS 
S.A. 

0,50% min.3 zł 0,50% min.3 zł 0,50% min.3 zł 

18) płatność kartą w punktach han-
dlowo-usługowych za granicą 

0 zł 0 zł 0 zł 

19) generowanie zestawienia trans-
akcji na życzenie Klienta za 
okres przez niego wskazany  

   

20) za bieżący rok 5 zł/ 1 miesiąc 5 zł/ 1 miesiąc 5 zł/ 1 miesiąc 

21) za każdy poprzedni rok 10 zł/ 1 miesiąc 10 zł/ 1 miesiąc 10 zł/ 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
wygenerowania zestawienia 

   

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
wygenerowania zestawienia 

   

22) zmiana wysokości dziennego li-
mitu transakcyjnego w placówce 
banku 

10 zł 10 zł 10 zł 

23) zmiana danych 3 zł 3 zł 3 zł 

24) telefoniczne odblokowanie PIN 
na wniosek Użytkownika 

10 zł 10 zł 10 zł 

25) awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

26) awaryjne wydanie karty VISA 
Business za granicą po utracie 
karty 

1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 

27) czasowe zablokowanie karty 10 zł 10 zł 10 zł 

9. Pozostałe czynności związane z 
prowadzeniem rachunków: 

   

1) odbieranie wyciągu w oddziale  
za każdy wyciąg 

   

c) raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 

d) częściej niż raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 

2) sporządzanie odpisu*:    

a) wyciągu z rachunku bankowego    

 za bieżący rok 10 zł 10 zł 10 zł 

 za każdy poprzedni rok 15 zł 15 zł 15 zł 

b) dowodu do wyciągu    

 za bieżący rok 5 zł 5 zł 5 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 10 zł 10 zł 
Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów 
historycznych pobiera się za każdy miesiąc 
za wyjątkiem miesięcy, w których Klient nie 
przeprowadzał operacji rozliczeniowych  
Opłat nie pobiera się, gdy: 

odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub 
prokuratury dla potrzeb spraw karnych, 
karno-skarbowych  

   

3) wydanie na życzenie Klienta:*    

a) informacji skróconej tj. 
zaświadczenia o posiadanych 
rachunkach 

20 zł 20 zł 20 zł 

b) informacji pełnej tj. 
szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi 
Bankowi danymi 

50 zł 50 zł 50 zł 

4) zmiana karty wzorów podpisów 20 zł 20 zł 20 zł 

5) potwierdzenie autentyczności 
podpisów Klientom Banku 
zgodnie z kartą wzorów 
podpisów* 

15 zł 15 zł 15 zł 

6) przyjęcie pełnomocnictwa 
udzielonego innemu bankowi do 
dysponowania środkami na 
rachunku w Banku, w związku z 
ubieganiem się o kredyt przez 
Klienta Banku w innym banku 

50 zł 50 zł 50 zł 

7) blokada lokaty terminowej na 
rachunku bankowym 

50 zł 50 zł 50 zł 

Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym 
prowadzonym przez Bank dla zabezpieczenia 
należności Banku 

   

8) sporządzenie aneksu do umowy 
rachunku bankowego 

15 zł 15 zł 15 zł 

Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego 
sporządzenie wynika z decyzji Banku 

   

9) realizacja tytułu wykonawczego 
oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

Uwaga: 
opłatę pobiera się jednorazowo po 
realizacji tytułu wykonawczego, 
wierzytelności Banku z tytułu zaległych 
opłat i prowizji są realizowane z 
wolnych środków ponad zajętą kwotę, 
dodatkowa pobierana jest opłata za 
przelew środków na rachunek wskazany 

   



L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
Standardowy 

rachunek bieżący 
Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom Stawka w zł 

Pakiet Wspólny 
Dom plus Stawka 

w zł 
przez organ egzekucyjny, 

10) poszukiwanie rachunków 
Klienta, udzielenie pisemnych 
informacji o środkach na tych 
rachunkach oraz przygotowanie, 
sporządzenie i przekazanie 
innych informacji stanowiących 
tajemnicę bankową* 

50 zł 50 zł 50 zł 

Uwaga: 
opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od 
osób, organów i instytucji uprawnionych 
na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe z 
wyłączeniem podmiotów publicznych w 
sytuacjach określonych w art. 110 
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe) 
dopuszcza się możliwość odstąpienia od 
pobierania opłaty od banków wyłącznie 
na zasadach wzajemności 

   

11) wysyłka wyciągu bankowego na 
życzenie Klienta 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

12) opłata za likwidację rachunku 10 zł 10 zł 10 zł 

13) telefoniczna usługa 
informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

3 zł 3 zł 3 zł 

* Opłata zawiera podatek Vat 
 
  



6. Rachunki lokacyjne dla Klientów instytucjonalnych 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku  0 zł 

3. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe  

1) Wpłaty na rachunek dokonane osobiście przez 
właściciela rachunku lub pełnomocnika 

0,3% (min. 2,50 zł) 

2) Operacje wypłaty w formie gotówkowej lub 
bezgotówkowej w trakcie trwania jednego okresu 
rozliczeniowego (1 miesiąc kalendarzowy): 

 

a) pierwsza operacja 0 zł 

b) kolejne operacje71 
0,20 % nie mniej niż 10 zł  

i nie więcej niż 100 zł. 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku 0 zł 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 20.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100.Prowizja wskazana w pkt. 4) liczona jest od 
różnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do 

awizowania. 

 

5) nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

0,25% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100. 
Prowizja wskazana w pkt. 5) liczona jest od kwoty awizowanej. 

 

6) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorbnet 
bez względu na kwotę 

30 zł 

4. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 
rachunków: 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu 0 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu 0 zł 

2) sporządzanie odpisu*:  

c) wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 10 zł 

 za każdy poprzedni rok 15 zł 

d) pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 5 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 
Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów historycznych pobiera się 
za każdy miesiąc za wyjątkiem miesięcy, w których Klient nie 
przeprowadzał operacji rozliczeniowych  
Opłat nie pobiera się, gdy: 

e) odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla 
potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych oraz alimentów 
lub renty mającej charakter alimentów 

 

 
71 Dotyczy operacji dokonywanych w placówkach Banku oraz za pomocą systemów bankowości elek-
tronicznej 



3) wydanie na życzenie Klienta:*  

f) informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

20 zł 

g) informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi o 
rachunkach 

50 zł 

4) zmiana karty wzorów podpisów 20 zł 

5) potwierdzenie autentyczności podpisów Klientom 
Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów* 

15 zł 

6) przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu 
bankowi do dysponowania środkami na rachunku w 
Banku, w związku z ubieganiem się o kredyt przez 
Klienta Banku w innym banku 

50 zł 

7) blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym 50 zł 
Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez 
Bank dla zabezpieczenia należności Banku 

 

8) sporządzenie aneksu do umowy rachunku 
bankowego 

15 zł 

Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z 
decyzji Banku 

 

9) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 10 zł) 

Uwaga: 
opłatę pobiera się jednorazowo po realizacji tytułu wykonawczego, 
wierzytelności Banku z tytułu zaległych opłat i prowizji są 
realizowane z wolnych środków ponad zajętą kwotę, 
dodatkowa pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek 
wskazany przez organ egzekucyjny, 

 

10) poszukiwanie rachunków Klienta, udzielenie 
pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach 
oraz przygotowanie, sporządzenie i przekazanie 
innych informacji stanowiących tajemnicę bankową* 

50 zł 

Uwaga: 
opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i instytucji 
uprawnionych na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów publicznych w sytuacjach 
określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo 
bankowe) 
dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków 
wyłącznie na zasadach wzajemności 

 

11) wysyłka wyciągu bankowego na życzenie Klienta 3,50 zł 

12) opłata za likwidację rachunku 10 zł 

13) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

3 zł 

  



7. Rachunki bieżące i pomocnicze budżetów 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 
Rachunek Vat-

Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 -  

1. Otwarcie rachunku 
jednorazowo 

 
 

1) bieżącego 0 zł 0 zł 

2) pomocniczego 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie z dołu, niezależnie od daty zawarcia umowy 

 0 

1) bieżącego 11 zł - 

2) pomocniczego 0 zł - 

3. Operacje gotówkowe  - 

1) wpłaty gotówkowe na rachunek  0 zł - 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku  0 zł - 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku 0 zł - 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 
20.000,- zł (prowizja dodatkowa) 

0,25% 
- 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100.Prowizja wskazana w pkt. 4) liczona jest od 
różnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do 

awizowania. 

 

- 

5) nieodebranie kwoty awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

0,25% 
- 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień 
wcześniej do godz. 1100. 
Prowizja wskazana w pkt. 5) liczona jest od kwoty awizowanej. 

 

- 

4. Operacje bezgotówkowe  - 

1) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 0 zł - 

2) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w in-
nych bankach (w systemie ELIXIR)1: 

3,50 zł 
- 

3) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł - 

4) Polecenie przelewu SEPA2   

5) do banków krajowych 20 zł - 

6) do banków zagranicznych 3,50 zł - 

30 zł - 

 
1 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, reali-
zowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w sys-
temie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o 
ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego 
2 Polecenie przelewu SEPA 
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtenste-
inu i Szwajcarii, Monako, San Marino, 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 oraz banków pośredniczących; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit 

Transfer). 



7) Przelewy TARGET3/SWIFT4 w EUR w ramach  
EOG5 6 

 
 

8) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych)76 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

- 

9) Polecenie wypłaty86 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
- 

10) Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  - 

11) z banków krajowych 10 zł - 

12) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł 
- 

13) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

20 zł 
- 

14) z banków zagranicznych spoza EOG  20 zł - 

15) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)  - 

16) Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (do-
stępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł 
- 

17) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 
OUR 

80 zł 
- 

18) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego prze-
kazu wykonane na wniosek Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

- 

19) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza ra-
chunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty prze-
kazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

- 

20) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wy-
jaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza ra-
chunku9 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

- 

21) Opłata za przewalutowanie (pobierania od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 
- 

22) pisemne potwierdzenie wykonania operacji, np.: 
przelewu 

0 zł 
- 

23) przyjęcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w 
Banku w formie polecenia zapłaty 

0 zł 
- 

24) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika w 
Banku (obciążenie rachunku dłużnika) 

0 zł 
- 

25) wysłanie polecenia zapłaty do innego banku (rachu-
nek wierzyciela prowadzony w Banku) 

0 zł 
- 

26) realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty 0 zł - 

 
3 Polecenie przelewu TARGET 
 usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z ra-
chunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku 
będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozra-
chunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro.  
4 SWIFT 
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do 
realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
5 EOG  
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA). 
6 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 15.b), w przypadku opcji 
kosztowej „OUR”. 
7 Polecenie przelewu w walucie obcej 
usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płat-
niczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty 
i euro. 
8 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 od-
biorcy (beneficjenta). 
9 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 



27) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 0 zł - 

28) cofnięcie zgody na obciążenie rachunku dłużnika w 
formie polecenia zapłaty 

0 zł 
- 

29) realizacja stałego zlecenia i pełnomocnictwa do dys-
ponowania środkami na rachunku bankowym 

0 zł 
- 

30) obrót czekowy:  - 

h) potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotów-
kowego 

10 zł 
- 

i) wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i 
gotówkowych 

1 zł (za blankiet) 
- 

j) przyjęcie czeku rozrachunkowego lub gotówko-
wego do inkasa 

15 zł 
- 

31) realizacja dyspozycji dotyczących pierwszeństwa 
zapłaty, wstrzymania płatności, zablokowania 
kwoty 

0 zł 
- 

32) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorbnet 
bez względu na kwotę 

30 zł 
- 

5. SMSBankNet   

1) aktywacja usługi 0 zł 0 zł 

2) korzystanie z usługi SMSBankNet 0 zł 0 zł 

3) wysłanie pojedynczego SMS z informacją o zmianie 
salda na rachunku 

0,25 zł 0,25 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru telefonu 5 zł 5 zł 

6. eCorpoNet  - 

1) aktywacja usługi systemu eCorpoNet i nadanie iden-
tyfikatora (jednego loginu) 

10 zł 
jednorazowo 

- 

2) abonament miesięczny 
(miesięcznie z dołu począwszy od miesiąca, w którym udostęp-
niono usługę) 

20 zł 
- 

Zlecenia płatnicze składane do wykonania za pośrednic-
twem systemu eCorpoNet 

  

3) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 0 zł - 

4) polecenie przelewu z na rachunki prowadzone w in-
nych bankach (w systemie ELIXIR)10: 

2,95 zł - 

5) Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30 zł - 

6) Polecenie przelewu SEPA   

 do banków krajowych 10 zł - 

 do banków zagranicznych 2,95 zł - 

7) Przelewy TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG11 30 zł - 

8) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych)11 

0,25% min 30 zł 
max. 300 zł 

- 

9) Polecenie wypłaty11 
0,25% min 30 zł 

max. 300 zł 
- 

10) Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  - 

a) z banków krajowych 10 zł - 

b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł - 

 
10 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 
11 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11).b), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 

 



c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

20 zł - 

d) z banków zagranicznych spoza EOG  20 zł - 

11) Dodatkowe opłaty – (od transakcji)  - 

a) Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (do-
stępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

100 zł - 

b) Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 
OUR 

80 zł - 

c) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego prze-
kazu wykonane na wniosek Posiadacza rachunku 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

- 

d) Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza ra-
chunku (opłata pobierania ze zwracanej kwoty prze-
kazu) 

0,15% min. 20 zł 
max 100 zł 

- 

e) Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wy-
jaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza ra-
chunku12 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

- 

f) Opłata za przewalutowanie (pobierania od transak-
cji realizowanych w innej walucie niż waluta ra-
chunku) 

0 zł - 

12) stosowanie podpisu kwalifikowanego 0 zł - 

13) blokada dostępu do eCorpoNet 10 zł - 

14) nadanie nowego loginu 10 zł - 

15) powtórne nadanie loginu w przypadku utraty lub 
zniszczenia 

10 zł 
- 

16) zmiana wniosku (np. zmiana dostępu do rachunków, 
zmiana użytkowników) 

10 zł 
- 

17) opłata za wysłanie jednego  SMS-a do autoryzacji 
transakcji 

5 pierwszych – 0 zł 
 kolejne 0,25 zł.  

- 

18) każdorazowa zmiana sposobu autoryzacji transakcji 
lub numeru telefonu wykorzystywanego do przesy-
łania SMS-ów autoryzujących 

5 zł 
- 

19) wydanie tokena 100 zł - 

20) wydanie nowego tokena w przypadku utraty, kra-
dzieży, przywłaszczenia, użycia przez osobę nieu-
prawniona lub zniszczenie tokena 

140 zł 
- 

21) wykonanie innych czynności związanych z syste-
mem HomeNet na życzenie Klienta 

50 zł 
- 

7. Karta Visa Business Debetowa13  - 

1) wydanie nowej karty 0 zł - 

2) wznowienie karty 30 zł - 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w pierwszym dniu ważności 
karty wznowionej 

 
- 

3) wydanie duplikatu karty 25 zł - 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wniosku o wy-
danie duplikatu 

 
- 

4) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN  10 zł - 

Uwaga: 
Opłata księgowana na rachunku Klienta z datą dokonania zmiany 

 - 

5) wydanie nowej karty po zastrzeżeniu 25 zł - 

 
12 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
13 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa 
prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokony-
wanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 



6) wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z 
zawartymi umowami14 

0 zł 
- 

7) wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 3,5%, min. 6 zł  

8) wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO 

3,5%, min. 6 zł 
 

9) wypłata gotówki w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej in-
nej niż EURO oraz poza EOG 

3,5%, min. 10 zł 
 

10) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w 
kraju 

3,5%, min. 10 zł 
- 

11) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za 
granicą w ramach EOG w walucie EURO 

3,5%, min. 10 zł 
- 

12) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za 
granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż 
EURO oraz poza EOG 

3,5%, min, 10 zł 
- 

13) wypłata gotówki w ramach usługi Cashback w 
punktach świadczących usługę w kraju, 

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2 zł 

- 

14) wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 3,5%, min. 6 zł - 

15) płatność kartą w punktach handlowo-usługo-
wych w kraju i za granica 

0 zł 
- 

16) generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Klienta za okres przez niego wskazany  

 
- 

 za bieżący rok 5 zł/ 1 miesiąc - 

 za każdy poprzedni rok 10 zł/ 1 miesiąc - 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wygenerowania zesta-
wienia 

 
- 

17) zmiana wysokości dziennego limitu transakcyj-
nego 

10 zł 
- 

18) zmiana danych 3 zł - 

19) telefoniczne odblokowanie PIN na wniosek 
Użytkownika 

10 zł 
- 

20) opłata miesięczna za kartę  10,00zł - 

Uwaga: 
Opłata pobierana z góry z rachunku Klienta od następnego miesiąca 
po odbiorze karty przez jej użytkownika 

 
- 

21) awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty 

1 000 zł 
- 

22) awaryjne wydanie karty VISA Business za gra-
nicą po utracie karty 

1 500 zł 
- 

23) czasowe zablokowanie karty 10 zł - 

24) wysłanie wezwania do odbioru wznowionej 
karty 

10 zł 
- 

10. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem ra-

chunków: 
 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy wyciąg   

a) raz w miesiącu 0 zł 0 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu 0 zł 0 zł 

2) sporządzanie odpisu:* 
  

a) wyciągu z rachunku bankowego 

 za bieżący rok 5 zł 5 zł 

 
14 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 



 za każdy poprzedni rok 10 zł 10 zł 

b) pojedynczego dowodu do wyciągu   

 za bieżący rok 5 zł 10 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 10 zł 

Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów historycznych pobiera się 
za każdy miesiąc za wyjątkiem miesięcy, w których Klient nie prze-
prowadzał operacji rozliczeniowych  
Opłat nie pobiera się, gdy: 

odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub prokuratury dla potrzeb 
spraw karnych, karno-skarbowych 

  

3) wydanie na życzenie Klienta:* 
a) informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiada-

nych rachunkach 
b) informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 

wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 

 
20 zł 

 
50 zł 

 
20 zł 

 
50 zł 

4) zmiana karty wzorów podpisów 15 zł - 

5) potwierdzenie autentyczności podpisów Klientom 
Banku zgodnie z kartą wzorów podpisów* 

15 zł 
- 

6) przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego innemu ban-
kowi do dysponowania środkami na rachunku w 
Banku, w związku z ubieganiem się o kredyt przez 
Klienta Banku w innym banku 

20 zł 

- 

7) blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym 20 zł - 

Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez 
Bank dla zabezpieczenia należności Banku 

 
- 

8) sporządzenie aneksu do umowy rachunku banko-
wego 

0 zł 
- 

Uwaga: 
Nie pobiera się opłaty za aneks, jeśli jego sporządzenie wynika z de-
cyzji Banku 

 
- 

9) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej 
kwoty 

(min. 10 zł) 

- 

Uwaga: 
opłatę pobiera się jednorazowo po realizacji tytułu wykonawczego, 
wierzytelności Banku z tytułu zaległych opłat i prowizji są realizo-
wane z wolnych środków ponad zajętą kwotę, 
dodatkowa pobierana jest opłata za przelew środków na rachunek 
wskazany przez organ egzekucyjny, 

 

- 

10) poszukiwanie rachunków Klienta, udzielenie pisem-
nych informacji o środkach na tych rachunkach oraz 
przygotowanie, sporządzenie i przekazanie innych 
informacji stanowiących tajemnicę bankową 

50 zł 

- 

Uwaga: 
opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i instytucji 
uprawnionych na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe z wyłączeniem podmiotów publicznych w 
sytuacjach określonych w art. 110 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo bankowe) 
dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od ban-
ków wyłącznie na zasadach wzajemności 

 

- 

11) wysyłka wyciągu bankowego na życzenie Klienta li-
stem zwykłym 

3,50 zł 3,50 zł 

12) opłata za likwidację rachunku 10 zł - 

* Opłata zawiera podatek Vat 
 

 



7a. Rachunki VAT pozostałych Klientów Instytucjonalnych 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Rachunek Vat 
Stawka w zł 

1. Otwarcie rachunku: 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku: 0 zł 

3. 
Likwidacja rachunku także w okresie 
do 1 miesiąca od dnia założenia ra-
chunku 

0 zł 

5. SMSBankNet  

1) aktywacja usługi 2 zł 

2) korzystanie z usługi SMSBankNet 0 zł 

3) wysłanie pojedynczego SMS z infor-
macją o zmianie salda na rachunku 

0,25 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru telefonu 3 zł 

6. 
Pozostałe czynności związane z prowa-

dzeniem rachunku: 
 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za 
każdy wyciąg 

 

a) raz w miesiącu 0 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu 0 zł 

2) sporządzanie odpisu:*  

a) wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 10 zł 

 za każdy poprzedni rok 15 zł 

b) pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 5 zł 

 za każdy poprzedni rok 10 zł 

Uwaga: 
Opłatę za sporządzenie odpisów wyciągów hi-
storycznych pobiera się za każdy miesiąc za 
wyjątkiem miesięcy, w których Klient nie prze-
prowadzał operacji rozliczeniowych 
Opłat nie pobiera się, gdy: 
odpis sporządzany jest na zlecenie sądu lub 
prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-
skarbowych oraz alimentów lub renty mającej 
charakter alimentów 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:*  

a) informacji skróconej tj. 
zaświadczenia o posiadanym 
rachunku 

20 zł 

b) informacji pełnej tj. szczegółowej 
opinii wraz ze wszystkimi 
dostępnymi Bankowi danymi 

50 zł 

4) wysyłka wyciągu bankowego na 
życzenie Klienta listem zwykłym 

3,50 zł 

5) telefoniczna usługa informacyjna na 
hasło (Opłata pobierana miesięcznie) 

3 zł 

* Opłata zawiera podatek Vat 
  


