
8. Rachunki Oszczędnościowo – Rozliczeniowe ROR, Net-ROR 

 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
ROR 

Stawka w zł 
Net-ROR 

Stawka w zł 

ROR-Student 
Konto 

młodzieżowe 
Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 -  - 3 - 

1. Otwarcie rachunku 
 jednorazowo 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 
 miesięcznie z dołu, 

niezależnie od daty zawarcia 
umowy 

6,00 zł 
 

11,00 zł 
 

Bez opłat 

Uwaga: 
Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym 
nie było innych transakcji poza kapitalizacją 
odsetek  

   

3. Operacje gotówkowe    

1) wpłaty gotówkowe na rachunek 
oszczędnościowo- 
rozliczeniowy  

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku 
oszczędnościowo- 
rozliczeniowego 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3) awizowanie wypłaty 
gotówkowej z rachunku 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe 
nieawizowane powyżej 30.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,15% 0,15% 0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 0,15% 0,15% 

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 z rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowego na rachunki 
prowadzone w innych bankach  

2,80 zł 3,00 zł 2,80 zł 

2) przelewy z rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowego na rachunki 
prowadzone w Banku 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

3) realizacja stałego zlecenia na 
podstawie dyspozycji 
Posiadacza rachunku 

 
 
 

 

 o stałej kwocie 1,30 zł 1,50 zł 1,30 zł 

 o zmiennej kwocie 1,50 zł 1,80 zł 1,50 zł 

 dotyczącego spłat należności 
w stosunku do Banku 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

4) zmiana zlecenia stałego 
złożonego przez Posiadacza 
rachunku 

2,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 



5) Odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 2,50 zł 2,00 zł 
Uwaga: 
Nie dotyczy odwołania zlecenia w przypadku 
spłaty kredytu/pożyczki w Banku 

   

6) realizacja spłaty kredytu w ra-
mach pełnomocnictwa do dys-
ponowania środkami na rachun-
ku bankowym 

Uwaga: 
Nie dotyczy spłaty kredy-
tu/pożyczki udzielanej osobom fi-
zycznym do kwoty 255 550,- zł. 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

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

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

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

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

9) wysłanie polecenia zapłaty do 
innego banku (rachunek 
wierzyciela prowadzony w 
Banku) 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

10) realizacja odmowy 
pojedynczego polecenia zapłaty 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

11) odwołanie pojedynczego 
polecenia zapłaty 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

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

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

13) likwidacja rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowego na życzenie 
Posiadacza tego rachunku 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14) realizacja polecenia zapłaty w 
ciężar niedopuszczalnego salda 
debetowego 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

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

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5. SMSBankNet    

5) aktywacja usługi 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6) korzystanie z usługi SMS-
BankNet 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

8) każdorazowa zmiana numeru 
telefonu 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

6. System bankowości internetowej 
eBankNet  

ROR Net-ROR ROR-Student 

1) aktywacja usługi i nadanie 
identyfikatora 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) korzystanie z systemu eBankNet 
 miesięcznie z dołu począwszy 

od miesiąca, w którym 
udostępniono usługi 

2,00 zł Bez opłat Bez opłat 

3) zlecenia płatnicze składane do 
wykonania za pośrednictwem 
systemu eBankNet 

   



 na rzecz Klientów innych 
banków 

1,00 zł Bez opłat Bez opłat 

 na rzecz Klientów Banku  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4) złożenie, zmiana, odwołanie 
zlecenia stałego 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5) wydanie pierwszej koperty z 
kodami jednorazowymi 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6) wydanie każdej kolejnej koperty 
z kodami jednorazowymi 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

7) aktywacja usługi autoryzacji 
transakcji za pomocą haseł SMS 

0,00 zł 0,00 zł  0,00 zł 

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

5 pierwszych – 0,00 
zł 

 kolejne 0,20 zł. 

5 pierwszych – 0,00 
zł 

 kolejne 0,20 zł.  

5 pierwszych – 0,00 
zł 

 kolejne 0,20 zł. 

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

10 pierwszych – 0,00 
zł kolejne 0,10 zł.  

10 pierwszych – 0,00 
zł kolejne 0,10 zł. 

10 pierwszych – 0,00 
zł kolejne 0,10 zł.  

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

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11) blokada na życzenie Klienta 
dostępu do usługi eBankNet 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

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

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13) zmiany w karcie uprawnień do 
usługi eBankNet 

10,00 zł 
(za każdą zmianę) 

10,00 zł  
(za każdą zmianę) 

10,00 zł 
(za każdą zmianę) 

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

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

7. Karta VISA Classic Debetowa z 
mikroprocesorem29:    

1) wydanie nowej karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) wznowienie karty 10,00 zł Bez opłat Bez opłat 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
otrzymania przez Bank karty wznowionej 

   

3) wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
złożenia wniosku o wydanie duplikatu 

   

4) opłata miesięczna za kartę  
3,00 zł (od każdej 

karty) 

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

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

   

5) rozpatrzenie reklamacji Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6) zastrzeżenie karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

7) wypłata gotówki w bankoma-
tach Spółdzielczej Sieci Ban-

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

                                                           
29 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 doko-
nywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 



komatowej, BGŻ SA, Kredyt 
Banku SA, Krakowskiego Ban-
ku Spółdzielczego)  
Lista Bankomatów dostępna w 
placówkach Banku oraz na stro-
nie internetowej Banku BPS 
S.A.  www.bankbps.pl  

8) wypłata gotówki w bankoma-
tach obcego banku w kraju 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9) wypłata gotówki w bankoma-
tach obcego banku za granicą od 
kwoty wypłaty 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

10) wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę kraju, 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11) wypłata gotówki  w punktach 
akceptujących kartę za granicą 
od kwoty wypłaty, 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

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

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

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

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

15) zestawienie transakcji genero-
wane w cyklu rozliczeniowym 
(miesięcznie) 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

   

 za bieżący rok 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
wygenerowania zestawienia 

   

17) zmiana wysokości dziennego 
limitu transakcyjnego 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18) powtórne generowanie i wysył-
ka PIN na wniosek użytkownika 
karty 

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

19) zmiana danych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

20) awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

21) wysłanie wezwania do odbioru 
wznowionej karty 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Karta VISA -Zbliżeniowa30    

1) wydanie nowej karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) wznowienie karty 10,00 zł Bez opłat Bez opłat 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
otrzymania przez Bank karty wznowionej 

   

3) wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

Uwaga:    

                                                           
30 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 doko-
nywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 



Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
złożenia wniosku o wydanie duplikatu 

4) opłata miesięczna za kartę  
3,00 zł (od każdej 

karty) 

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

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

   

5) rozpatrzenie reklamacji Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6) zastrzeżenie karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

7) wypłata gotówki w bankoma-
tach Spółdzielczej Sieci Ban-
komatowej, BGŻ SA, Kredyt 
Banku SA, Krakowskiego Ban-
ku Spółdzielczego)  
Lista Bankomatów dostępna w 
placówkach Banku oraz na stro-
nie internetowej Banku BPS 
S.A.  www.bankbps.pl  

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

8) wypłata gotówki w bankoma-
tach obcego banku w kraju 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9) wypłata gotówki w bankoma-
tach obcego banku za granicą od 
kwoty wypłaty 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00zł 

2,00 % 
min. 10,00zł 

10) wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę w kraju, 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11) wypłata gotówki  w punktach 
akceptujących kartę za granicą 
od kwoty wypłaty, 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

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

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

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

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

15) zestawienie transakcji genero-
wane w cyklu rozliczeniowym 
(miesięcznie) 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

   

 za bieżący rok 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu 
wygenerowania zestawienia 

   

17) zmiana wysokości dziennego 
limitu transakcyjnego 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18) powtórne generowanie i wysył-
ka PIN na wniosek użytkownika 
karty 

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

19) zmiana danych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

20) awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 



21) wysłanie wezwania do odbioru 
wznowionej karty 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9. Realizacja przekazów w obrocie 
dewizowym, otrzymywanych za 
pośrednictwem BPS z banków 
zagranicznych, w tym świadczenia 
emerytalno-rentowe  
 
Uwaga: 
Przekaz w obrocie dewizowym: 
- jest to polecenie wypłaty, przelew 
regulowany i przelew SEPA. 

   

1) Przelewy SEPA31  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2) Przelewy regulowane32 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3) Polecenia wypłaty z dyspozycją 
dotyczącą kosztów „BEN” lub 
„SHA”33 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

4) Zwrot niepodjętej kwoty prze-
kazu 

0,15% min 20,00 
zł., max 100,00 zł. 

0,15% min 20,00 
zł., max 100,00 zł. 

0,15% min 20,00 
zł., max 100,00 zł. 

5) Opłata „Non-STP” - pobierana 
w sytuacji, gdy zleceniodawca 
nie określi w zleceniu wykona-
nia polecenia wypłaty EOG ko-
du BIC banku beneficjenta lub 
numeru rachunku bankowego 
beneficjenta w strukturze IBAN  

 
Uwaga: 
opłatę pobiera się niezależnie od prowi-
zji pobranej zgodnie z pkt 3 

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

6) Zlecenie poszukiwania przele-
wu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta  

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

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

                                                           
31 Przelew SEPA:  

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwe-
gii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następu-
jące warunki: 
16) waluta transakcji EUR; 
17) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony ko-

dem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równo-
znaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

18) występuje opcja kosztowa „SHA”; 
19) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
20) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków 

SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl). 
32 Przelew regulowany: 

Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego 
banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, 
Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła 
przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 

13) waluta transakcji EUR; 
14) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00; 
15) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony ko-

dem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równo-
znaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

16) występuje opcja kosztowa „SHA”. 
33 Polecenie wypłaty: 

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca do-
konanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 



10. Realizacja przekazów w obrocie 
dewizowym wysyłanych za po-
średnictwem BPS do banków za-
granicznych  

   

1) Przelewy SEPA 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2) Przelewy regulowane 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

3) Polecenia wypłaty 
 
Uwaga:  
niezależnie od prowizji pobiera zryczał-
towane koszty banków pośredniczących 
określone w pkt.9, w przypadku opcji 
kosztowej „OUR” 

0,25% min 30,00 
zł., max 300,00 zł 

0,25% min 30,00 
zł., max 300,00 zł 

0,25% min 30,00 
zł., max 300,00 zł 

4) Opłata „Non-STP” - pobierana 
w sytuacji, gdy zleceniodawca 
nie określi w zleceniu wykona-
nia polecenia wypłaty EOG ko-
du BIC banku beneficjenta lub 
numeru rachunku bankowego 
beneficjenta w strukturze IBAN 

 
Uwaga: 
opłatę pobiera się niezależnie od prowi-
zji pobranej zgodnie z pkt 3. 

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

Realizacja przelewów w trybie 
niestandardowym: 

   

5) w EUR, USD i GBP w trybie 
„pilnym” 

100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

6) w USD, GBP i PLN w trybie 
„przyspieszonym” 

80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 

7) Zmiany/ korekty/ odwołanie 
zrealizowanego przekazu w ob-
rocie dewizowym, wykonane na 
zlecenie Klienta 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

8) Wydanie na prośbę Klienta/BS 
zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu w obrocie 
dewizowym 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

9) Zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących pobierane „z 
góry” od poleceń wypłaty 

80,00 zł. 80,00 zł. 80,00 zł. 

11.5. Pozostałe czynności związane z 
prowadzeniem rachunków: 

   

1) odbieranie wyciągu w oddziale  
za każdy wyciąg 

   

a) raz w miesiącu Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat 2,00 zł Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:    

 wyciągu z rachunku 
bankowego 

   

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 

 pojedynczego dowodu do 
wyciągu 

   

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 
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 
oraz alimentów lub renty mającej 
charakter alimentów 

3) wydanie na życzenie Klienta:    

 informacji skróconej tj. 
zaświadczenia o posiadanych 
rachunkach 

5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 

 informacji pełnej tj. 
szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi 
Bankowi danymi dotyczącymi 
rachunków 

17,00 zł+VAT 17,00 zł+VAT 17,00 zł+VAT 

4) wysłanie wyciągu bankowego 
na życzenie Klienta listem 
zwykłym 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

5) wydanie na życzenie Klienta 
potwierdzenia wykonania 
operacji bankowej (przelewu, 
wpłaty itp.) 

5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 

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 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

7) przyjęcie i realizacja dyspozycji 
blokady środków na rachunku 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

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

   

8) przyjęcie dyspozycji w sprawie 
zmiany blokady 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9) potwierdzenie dokonania 
blokady 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

10) przyjęcie dyspozycji Posiadacza 
rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci oraz przyjęcia 
zmian w tej dyspozycji 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

11) zmiana pełnomocników, 
odwołanie pełnomocników lub 
umocowanie nowych 
pełnomocników 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

Uwaga: 
Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie 
pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani 
są przy zawieraniu umowy 

   

12) dokonanie cesji praw do 
rachunków 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

13) potwierdzenie czeku z rachunku 
oszczędnościowo-
rozliczeniowego 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14) realizacja tytułu wykonawczego 
oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 

100,00 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 

100,00 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 

100,00 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 

   

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

50,00 zł+VAT 50,00 zł+VAT 50,00 zł+VAT 

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 

   

16) zamknięcie rachunku w ciągu 
30 dni od daty otwarcia 
rachunku 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17) zmiana rachunku wspólnego na 
indywidualny i odwrotnie 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18) realizacja zapisów na wypadek 
śmierci 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

19) wypłata środków na pokrycie 
kosztów pogrzebu lub wypłata 
spadkobiercom w ramach 
nabytego spadku 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

20) telefoniczna usługa 
informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

 
  



9. Rachunki Oszczędnościowo – Rozliczeniowe ROR-Senior, ROR-
Zasiłek, Wygodne Konto ZUS 

 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty 
ROR-Senior 
Stawka w zł ROR-Zasiłek 

Wygodne Konto 
ZUS 

- 1 - - 2 -    

1. Otwarcie rachunku 
 jednorazowo 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 
 miesięcznie z dołu, niezależnie od daty 

zawarcia umowy 

 
8,00 zł 

 

 
5,00 zł34 

 

 
1,00 zł 

 
Uwaga: 
Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nie było 
innych transakcji poza kapitalizacją odsetek  

   

3. Operacje gotówkowe    

1) wpłaty gotówkowe na rachunek 
oszczędnościowo- rozliczeniowy  

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku 
oszczędnościowo- rozliczeniowego 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z 
rachunku 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane 
powyżej 30.000,- zł (prowizja 
dodatkowa) 

0,15% 0,15% 0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 0,15% 0,15% 

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 z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego na rachunki prowadzone 
w innych bankach  

1,00 zł 2,80 zł35 1,00 zł 

2) przelewy z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego na rachunki prowadzone 
w Banku 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

3) realizacja stałego zlecenia na podstawie 
dyspozycji Posiadacza rachunku 

 
 

 
 

 
 

 o stałej kwocie 0,80 zł 1,30 zł 0,80 zł 

 o zmiennej kwocie 1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 

 dotyczącego spłat należności w 
stosunku do Banku 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

4) zmiana zlecenia stałego złożonego przez 
Posiadacza rachunku 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

5) Odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
Uwaga: 
Nie dotyczy odwołania zlecenia w przypadku spłaty 
kredytu/pożyczki w Banku 

   

6) realizacja spłaty kredytu w ramach peł-
nomocnictwa do dysponowania środkami 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

                                                           
34 Opłata wynosi 2,- zł., gdy na rachunek wpływają wyłącznie zasiłki z ośrodka pomocy społecznej lub inna po-
moc socjalna. 
35 Opłata wynosi 1,- zł., gdy na rachunek wpływają wyłącznie zasiłki z ośrodka pomocy społecznej. 



na rachunku bankowym 
Uwaga: 

Nie dotyczy spłaty kredytu/pożyczki udziela-
nej osobom fizycznym do kwoty 255 550,- zł. 

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

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

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

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

9) wysłanie polecenia zapłaty do innego 
banku (rachunek wierzyciela prowadzony 
w Banku) 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

10) realizacja odmowy pojedynczego 
polecenia zapłaty 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

11) odwołanie pojedynczego polecenia 
zapłaty 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

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

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

13) likwidacja rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego na życzenie Posiadacza 
tego rachunku 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14) realizacja polecenia zapłaty w ciężar 
niedopuszczalnego salda debetowego 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

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

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

5. SMSBankNet    

1) aktywacja usługi 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2) korzystanie z usługi SMSBankNet Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru telefonu 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

6. System bankowości internetowej i mobilnej 
eBankNet  

 
 

 

1) aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) korzystanie z systemu eBankNet 
 miesięcznie z dołu począwszy od 

miesiąca, w którym udostępniono 
usługi 

Bez opłat 2,00 zł Bez opłat 

3) zlecenia płatnicze składane do wykonania 
za pośrednictwem systemu eBankNet 

   

 na rzecz Klientów innych banków 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 na rzecz Klientów Banku  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4) złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia 
stałego 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5) wydanie pierwszej koperty z kodami 
jednorazowymi 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6) wydanie każdej kolejnej koperty z 
kodami jednorazowymi 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

7) aktywacja usługi autoryzacji transakcji za 
pomocą haseł SMS 

0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł  

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

5 pierwszych – 0,00 
zł 

 kolejne 0,20 zł.  

5 pierwszych – 0,00 
zł 

 kolejne 0,20 zł. 

5 pierwszych – 0,00 
zł 

 kolejne 0,20 zł.  

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

10 pierwszych – 0,00 
zł kolejne 0,10 zł. 

10 pierwszych – 0,00 
zł kolejne 0,10 zł. 

10 pierwszych – 0,00 
zł kolejne 0,10 zł. 



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

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11) blokada na życzenie Klienta dostępu do 
usługi eBankNet 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

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

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13) zmiany w karcie uprawnień do usługi 
eBankNet 

10,00 zł  
(za każdą zmianę) 

10,00 zł 
(za każdą zmianę) 

10,00 zł  
(za każdą zmianę) 

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

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

7. Karta VISA Classic Debetowa z mikropro-
cesorem36: 

   

1) wydanie nowej karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) wznowienie karty Bez opłat 10,00 zł Bez opłat 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu otrzymania 
przez Bank karty wznowionej 

   

3) wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia 
wniosku o wydanie duplikatu 

   

4) opłata miesięczna za kartę  

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

3,00 zł (od każdej 
karty) 

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

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

   

5) rozpatrzenie reklamacji Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6) zastrzeżenie karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

7) wypłata gotówki w bankomatach Spół-
dzielczej Sieci Bankomatowej, BGŻ SA, 
Kredyt Banku SA, Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego)  
Lista Bankomatów dostępna w placów-
kach Banku oraz na stronie internetowej 
Banku BPS S.A.  www.bankbps.pl  

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

8) wypłata gotówki w bankomatach obcego 
banku w kraju 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9) wypłata gotówki w bankomatach obcego 
banku za granicą od kwoty wypłaty 

2,00 % 
min. 10,00 zł  

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł  

10) wypłata gotówki  w punktach akceptują-
cych kartę w kraju, 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11) wypłata gotówki  w punktach akceptują-
cych kartę za granicą od kwoty wypłaty, 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

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

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

13) płatność kartą w punktach handlowo-
usługowych w kraju 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

14) płatność kartą w punktach handlowo- Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

                                                           
36 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 doko-
nywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 



usługowych za granicą 

15) zestawienie transakcji generowane w 
cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

   

 za bieżący rok 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wygenero-
wania zestawienia 

   

17) zmiana wysokości dziennego limitu 
transakcyjnego 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18) powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek użytkownika karty 

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

19) zmiana danych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

20) awaryjna wypłata gotówki za granicą po 
utracie karty 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

21) wysłanie wezwania do odbioru wznowio-
nej karty 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Karta VISA -Zbliżeniowa37    

1) wydanie nowej karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) wznowienie karty Bez opłat 10,00 zł Bez opłat 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu otrzymania 
przez Bank karty wznowionej 

   

3) wydanie duplikatu karty 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia 
wniosku o wydanie duplikatu 

   

4) opłata miesięczna za kartę  

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

3,00 zł (od każdej 
karty) 

Bez opłat od karty 
głównej 

3,00 zł (od każdej 
kolejnej karty) 

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

   

5) rozpatrzenie reklamacji Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6) zastrzeżenie karty 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

7) wypłata gotówki w bankomatach Spół-
dzielczej Sieci Bankomatowej, BGŻ SA, 
Kredyt Banku SA, Krakowskiego Banku 
Spółdzielczego)  
Lista Bankomatów dostępna w placów-
kach Banku oraz na stronie internetowej 
Banku BPS S.A.  www.bankbps.pl  

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

8) wypłata gotówki w bankomatach obcego 
banku w kraju 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9) wypłata gotówki w bankomatach obcego 
banku za granicą od kwoty wypłaty 

2,00 % 
min. 10,00zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00zł 

10) wypłata gotówki w punktach akceptują-
cych kartę w kraju, 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11) wypłata gotówki  w punktach akceptują-
cych kartę za granicą od kwoty wypłaty, 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

                                                           
37 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 doko-
nywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 



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

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

13) płatność kartą w punktach handlowo-
usługowych w kraju 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

14) płatność kartą w punktach handlowo-
usługowych za granicą 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

15) zestawienie transakcji generowane w 
cyklu rozliczeniowym (miesięcznie) 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

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

   

 za bieżący rok 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 2,00 zł / 1 miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 4,00 zł / 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wygenero-
wania zestawienia 

   

17) zmiana wysokości dziennego limitu 
transakcyjnego 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18) powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek użytkownika karty 

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

19) zmiana danych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

20) awaryjna wypłata gotówki za granicą po 
utracie karty 

1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

21) wysłanie wezwania do odbioru wznowio-
nej karty 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9. Realizacja przekazów w obrocie dewizo-
wym, otrzymywanych za pośrednictwem 
BPS z banków zagranicznych, w tym 
świadczenia emerytalno-rentowe  
 
Uwaga: 
Przekaz w obrocie dewizowym: 
- jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i 
przelew SEPA. 

   

1) Przelewy SEPA38  15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

                                                           
38 Przelew SEPA:  

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwe-
gii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następu-
jące warunki: 
21) waluta transakcji EUR; 
22) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony ko-

dem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równo-
znaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

23) występuje opcja kosztowa „SHA”; 
24) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
25) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków 

SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl). 



2) Przelewy regulowane39 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3) Polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczą-
cą kosztów „BEN” lub „SHA”40 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

4) Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 
0,15% min 20,00 
zł., max 100,00 zł. 

0,15% min 20,00 
zł., max 100,00 zł. 

0,15% min 20,00 
zł., max 100,00 zł. 

5) Opłata „Non-STP” - pobierana w sytu-
acji, gdy zleceniodawca nie określi w zle-
ceniu wykonania polecenia wypłaty EOG 
kodu BIC banku beneficjenta lub numeru 
rachunku bankowego beneficjenta w 
strukturze IBAN  

 
Uwaga: 
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej 
zgodnie z pkt 3 

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

6) Zlecenie poszukiwania przelewu/ postę-
powanie wyjaśniające wykonane na zle-
cenie Klienta  

Uwaga: 
opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowa-
nia był błąd Banku  

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

10. Realizacja przekazów w obrocie dewizo-
wym wysyłanych za pośrednictwem BPS do 
banków zagranicznych  

   

1) Przelewy SEPA 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2) Przelewy regulowane 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

3) Polecenia wypłaty 
 
Uwaga:  
niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane 
koszty banków pośredniczących określone w pkt.9, 
w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

0,25% min 30,00 
zł., max 300,00 zł 

0,25% min 30,00 
zł., max 300,00 zł 

0,25% min 30,00 
zł., max 300,00 zł 

4) Opłata „Non-STP” - pobierana w sytu-
acji, gdy zleceniodawca nie określi w zle-
ceniu wykonania polecenia wypłaty EOG 
kodu BIC banku beneficjenta lub numeru 
rachunku bankowego beneficjenta w 
strukturze IBAN 

 
Uwaga: 
opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej 
zgodnie z pkt 3. 

35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

Realizacja przelewów w trybie 
niestandardowym: 

   

5) w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 

6) w USD, GBP i PLN w trybie „przyspie- 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 

                                                           
39 Przelew regulowany: 

Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego 
banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, 
Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła 
przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: 

17) waluta transakcji EUR; 
18) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000,00; 
19) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony ko-

dem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równo-
znaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

20) występuje opcja kosztowa „SHA”. 
40 Polecenie wypłaty: 

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego instrukcja płatnicza polecająca do-
konanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 



szonym” 

7) Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowa-
nego przekazu w obrocie dewizowym, 
wykonane na zlecenie Klienta 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

75,00 zł + koszty 
banków trzecich 

8) Wydanie na prośbę Klienta/BS zaświad-
czenia potwierdzającego wykonanie 
przekazu w obrocie dewizowym 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

9) Zryczałtowane koszty banków pośredni-
czących pobierane „z góry” od poleceń 
wypłaty 

80,00 zł. 80,00 zł. 80,00 zł. 

11.5. Pozostałe czynności związane z 
prowadzeniem rachunków: 

   

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy 
wyciąg 

   

c) raz w miesiącu Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

d) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:    

 wyciągu z rachunku bankowego    

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 

 pojedynczego dowodu do wyciągu    

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 4,00 zł+VAT 
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 oraz alimentów lub renty mającej 
charakter alimentów 

   

3) wydanie na życzenie Klienta:    

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 

 informacji pełnej tj. szczegółowej opinii 
wraz ze wszystkimi dostępnymi 
Bankowi danymi dotyczącymi 
rachunków 

17,00 zł+VAT 17,00 zł+VAT 17,00 zł+VAT 

4) wysłanie wyciągu bankowego na 
życzenie Klienta listem zwykłym 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

5) wydanie na życzenie Klienta 
potwierdzenia wykonania operacji 
bankowej (przelewu, wpłaty itp.) 

5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 5,00 zł+VAT 

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 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

7) przyjęcie i realizacja dyspozycji blokady 
środków na rachunku 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

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

   

8) przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany 
blokady 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 



9) potwierdzenie dokonania blokady 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

10) przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci oraz przyjęcia zmian w 
tej dyspozycji 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

11) zmiana pełnomocników, odwołanie 
pełnomocników lub umocowanie nowych 
pełnomocników 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

Uwaga: 
Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli 
pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

   

12) dokonanie cesji praw do rachunków 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

13) potwierdzenie czeku z rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14) realizacja tytułu wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 

100,00 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 

100,00 zł) 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 

100,00 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 

   

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

50,00 zł+VAT 50,00 zł+VAT 50,00 zł+VAT 

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 

   

16) zamknięcie rachunku w ciągu 30 dni od 
daty otwarcia rachunku 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17) zmiana rachunku wspólnego na 
indywidualny i odwrotnie 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18) realizacja zapisów na wypadek śmierci 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

19) wypłata środków na pokrycie kosztów 
pogrzebu lub wypłata spadkobiercom w 
ramach nabytego spadku 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

20) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

Bez opłat 0,50 zł. Bez opłat 

 

21) Przesłanie dyspozycji posiadacza 
przekazywania świadczenia 
(ZUS/KRUS/inne) na Konto w Banku: 

- w formie elektronicznej za dokument 
 
- w formie papierowej pocztą za dokument 

 
 
 
 

0,00 zł 
 

wg kosztów 
rzeczywistych 

 
 
 
 

0,00 zł 
 

wg kosztów 
rzeczywistych 

 
 
 
 

0,00 zł 
 

wg kosztów 
rzeczywistych 



 Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance 3) 
przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpie-
czeniowej 
od 13 miesiąca ochrony ubezpieczeniowej 
miesięcznie 

- - 
0,00 zł 

 
0,60 zł 

  



10. Rachunki oszczędnościowe a’vista 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku Bez opłat 

3. Operacje gotówkowe  

1) wpłaty gotówkowe na rachunek a’vista  Bez opłat 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku a’vista  Bez opłat 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 

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. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem ra-

chunków: 
 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu Bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:  

 wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 2,00 zł 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł 

 pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 2,00 zł 

 za każdy poprzedni rok 5,00 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:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiada-
nych rachunkach 

5,00 zł+VAT 

 informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi dotyczą-
cymi rachunków 

17,00 zł+VAT 

4) 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 

20,00 zł 

5) przyjęcie i realizacja dyspozycji blokady środków 
na rachunku 

10,00 zł 



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

 

6) przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany blokady 10,00 zł 

7) potwierdzenie dokonania blokady 5,00 zł 

8) przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w spra-
wie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz 
przyjęcia zmian w tej dyspozycji 

15,00 zł 

9) zmiana pełnomocników, odwołanie pełnomocników 
lub umocowanie nowych pełnomocników 

3,50 zł 

Uwaga: 
Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli pełnomocni-
cy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

 

10) umorzenie utraconej książeczki do rachunku a’vista 
1% kwoty wkładu 

(min. 5,00 zł, max. 50,00 zł) 

11) dokonanie cesji praw do rachunków 30,00 zł 

12) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 100,00 zł) 

Uwaga: 
 opłatę pobiera się jednorazowo po realizacji tytułu wyko-

nawczego 
 wierzytelności Banku z tytułu zaległych opłat i prowizji są re-

alizowane z wolnych środków ponad zajętą kwotę 

 dodatkowa pobierana jest opłata za przelew środków na ra-
chunek wskazany przez organ egzekucyjny 

 

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

50,00 zł+VAT 

Uwaga: 
 opłatę pobiera się od wnioskodawcy (od osób, organów i in-

stytucji 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 

 

14) wymiana książeczki a’vista 5,00 zł 

15) realizacja zapisów na wypadek śmierci 10,00 zł 

16) wypłata środków na pokrycie kosztów pogrzebu lub 
wypłata spadkobiercom w ramach nabytego spadku 

10,00 zł 

17) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

0,50 zł 

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

30,00 zł 

 
 



11. Rachunki Oszczędnościowe w walucie41 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku  Bez opłat 

3. Dostęp do systemu eBankNet 50,00 zł. jednorazowo 

3. Operacje gotówkowe4243  

1) wypłaty gotówkowe z rachunku Bez opłat 

2) wpłaty gotówkowe na rachunek Bez opłat 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 1000,00 
EUR, 100,00 GBP i 100,00 USD. (prowizja 
dodatkowa) 

0,15% 

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 

0,15% 

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

 

4. Operacje bezgotówkowe44  

Przelewy krajowe w złotych  

1) Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w 
złotych 

0,00 zł. 

Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie 
obcej na rachunek w innym banku od transakcji  

 

Realizacja przelewów w trybie standardowym:  

2) pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w 
Banku 

10,00 zł 

3) SEPA 10,00 zł 10,00 zł 

4) Regulowany 30,00 zł 

5) polecenie wypłaty 0,25% min 30,00 zł., max 300,00 zł 

Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:  

6) w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 100,00 zł 

7) w USD, GBP i PLN w trybie „przyspieszonym” 80,00 zł 

Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i 
zagranicznych: 

 

8) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 
10 EUR 

5,00 zł. 

9) SEPA 10,00 zł. 

10) Regulowany 20,00 zł. 

11) polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów 
„BEN” lub „SHA” 

20,00 z 

                                                           
41 Opłaty są pobierane z rachunku podstawowego w PLN 
42 Wpłaty i wypłaty gotówki mogą być realizowane w kasie walutowej w siedzibie Banku w Grodkowie, ul. Kasz-
tanowa 18, w godzinach od 900 do 1600 tylko w banknotach.  
43 Bank nie przyjmuje wpłat w bilonie, natomiast wypłaty środków nie mających pokrycia w banknotach danej 
waluty wymienialnej będą wypłacane w PLN po przeliczeniu wg aktualnie obowiązującego kursu. 
44 Dotyczy operacji bezgotówkowych dokonywanych zarówno w placówkach banku jak i za pomocą systemów 
bankowości elektronicznej 



12) Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 0,15% min 20,00 zł., max 100,00 zł. 

13) Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta45 

75,00 zł. + koszty banków trzecich 

14) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 

80,00 zł. 

15) Opłata „Non-STP”46 35,00 zł. 

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

75,00 zł. + koszty banków trzecich 

17) likwidacja rachunku na życzenie Posiadacza tego 
rachunku 

Bez opłat 

5. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 
rachunku: 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu Bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:  

 wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 

 pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 5,00 zł+VAT 

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 oraz alimentów lub 
renty mającej charakter alimentów 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

5,00 zł+VAT 
 

 informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 
dotyczącymi rachunków 

 
17,00 zł+VAT 

4) 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 

 
20,00 zł 

5) przyjęcie i realizacja dyspozycji blokady środków na 
rachunku 

 
10,00 zł 

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

 

6) przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany blokady 10,00 zł 

7) potwierdzenie dokonania blokady 5,00 zł 

8) przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz 
przyjęcia zmian w tej dyspozycji 

 
15,00 zł 

9) realizacja zapisów na wypadek śmierci  10,00 zł 

                                                           
45 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
46 

Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.4) i 4.10) Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w 

zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie 
wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

 



10) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

0,50 zł 

 
  



12. Lokaty terminowe 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku lokaty Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty Bez opłat 

3. Operacje gotówkowe47  

1) wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty Bez opłat 

2) wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty Bez opłat 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 

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. 

 

6) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 1000,00 
EUR, 100,00 GBP i 100,00 USD. (prowizja 
dodatkowa) 

0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej kwot skazanych wyżej należy awizować co 
najmniej 4 dni robocze wcześniej do godz. 1000.Prowizja wskazana w 
pkt. 6) liczona jest od różnicy między kwotą wypłacaną a kwotą 

wyznaczoną do awizowania. 

 

7) nieodebranie kwoty awizowanej w walucie obcej w 
uzgodnionym terminie 

0,15% 

Uwaga: 
Prowizja wskazana w pkt. 7) liczona jest od kwoty awizowanej.  

4. Operacje bezgotówkowe  

1) przelewy z rachunku lokaty na rachunki prowadzone 
w innych bankach  

5,00 zł 

2) przelewy z rachunku lokaty na rachunki prowadzone 
w Banku 

Bez opłat 

3) likwidacja rachunku lokaty na życzenie Posiadacza 
tego rachunku 

Bez opłat 

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

30,00 zł 

5. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 
rachunku lokaty: 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale za każdy wyciąg  

c) raz w miesiącu Bez opłat 

d) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:  

 wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 

                                                           
47 Bank nie przyjmuje wpłat na lokaty w walutach obcych w bilonie, natomiast wypłaty środków nie mających 
pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej będą wypłacane w PLN po przeliczeniu wg aktualnie obowią-
zującego kursu. 



 pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 5,00 zł+VAT 

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 oraz alimentów lub 
renty mającej charakter alimentów 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

5,00 zł+VAT 
 

 informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 
dotyczącymi rachunków 

 
17,00 zł+VAT 

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

 
20,00 zł 

5) przyjęcie i realizacja dyspozycji blokady środków na 
rachunku 

 
10,00 zł 

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

 

6) przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany blokady 10,00 zł 

7) potwierdzenie dokonania blokady 5,00 zł 

8) przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz 
przyjęcia zmian w tej dyspozycji 

 
15,00 zł 

9) zmiana pełnomocników lub umocowanie nowych 
pełnomocników 

3,50 zł 

Uwaga: 
Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli 
pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy  

 

10) umorzenie utraconej książeczki do rachunku lokaty 
1% kwoty wkładu 

(min. 5,00 zł, max. 50,00 zł) 

11) dokonanie cesji praw do rachunku lokaty 30,00 zł 

12) realizacja zapisów na wypadek śmierci  10,00 zł 

13) wypłata środków na pokrycie kosztów pogrzebu lub 
wypłata spadkobiercom w ramach nabytego spadku 

10,00 zł 

14) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

0,50 zł 

 
 
  



13. Rachunki Oszczędnościowe POL-IKE 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku POL-IKE Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku  Bez opłat 

3. Dostęp do systemu eBankNet 
Uwaga: 
System eBankNet może być wykorzystywany jedynie do przeglądania 
sald i operacji na rachunku. 

50,00 zł. jednorazowo 

3. Operacje gotówkowe  

1) wypłaty gotówkowe z rachunku Bez opłat 

2) wpłaty gotówkowe na rachunek Bez opłat 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 

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  

5) przelewy z rachunku na rachunki prowadzone w 
innych bankach  

5,00 zł 

6) przelewy z rachunku na rachunki prowadzone w 
Banku 

Bez opłat 

7) likwidacja rachunku na życzenie Posiadacza tego 
rachunku 

Bez opłat 

5. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 
rachunku: 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu Bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:  

 wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 

 pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 5,00 zł+VAT 

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 oraz alimentów lub 
renty mającej charakter alimentów 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:  



 informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

5,00 zł+VAT 
 

 informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 
wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi 
dotyczącymi rachunków 

 
17,00 zł+VAT 

4) 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 

 
20,00 zł 

5) przyjęcie i realizacja dyspozycji blokady środków na 
rachunku 

 
10,00 zł 

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

 

6) przyjęcie dyspozycji w sprawie zmiany blokady 10,00 zł 

7) potwierdzenie dokonania blokady 5,00 zł 

8) przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz 
przyjęcia zmian w tej dyspozycji 

 
15,00 zł 

9) realizacja zapisów na wypadek śmierci  10,00 zł 

10) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

0,50 zł 

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

30,00 zł 

 
 

  



14. Rachunki oszczędnościowe Pol –Efekt 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku  Bez opłat 

3. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe  

1) Wpłaty na rachunek Bez opłat 

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

 

a) pierwsza operacja Bez opłat 

b) kolejne operacje48 
0,20 % nie mniej niż 10,00 zł  

i nie więcej niż 100,00 zł. 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- 
zł (prowizja dodatkowa) 

0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 

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. 

 

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

30,00 zł 

4. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 
rachunków: 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu Bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:  

 wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 

 pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 5,00 zł+VAT 
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 oraz alimentów lub 
renty mającej charakter alimentów 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o 5,00 zł+VAT 

                                                           
48 Dotyczy operacji dokonywanych w placówkach Banku oraz za pomocą systemów bankowości elektronicznej 



posiadanych rachunkach 

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

17,00 zł+VAT 

4) przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz 
przyjęcia zmian w tej dyspozycji 

15,00 zł 

5) zmiana pełnomocników, odwołanie pełnomocników 
lub umocowanie nowych pełnomocników 

3,50 zł 

Uwaga: 
Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli 
pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

 

1) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 100,00 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 

 

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

 
50 zł+VAT 

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 

 

3) wysyłka wyciągu listem zwykłym 2,50 zł 

4) opłata za likwidację rachunku 5,00 zł 

5) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

0,50 zł 

 
 



15. Rachunki oszczędnościowe Dopłata 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku Bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku  Bez opłat 

3. Operacje gotówkowe i bezgotówkowe  

1) Wpłaty na rachunek Bez opłat 

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

 

a. pierwsza operacja Bez opłat 

b. kolejne operacje49 5,00 zł 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat 
4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- 

zł (prowizja dodatkowa) 
0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 

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. 

 

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

30,00 zł 

4. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 
rachunków: 

 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu Bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat 

2) sporządzanie odpisu:  

 wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł+VAT 

 pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 5,00 zł+VAT 

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 oraz alimentów lub 
renty mającej charakter alimentów 

 

3) wydanie na życzenie Klienta:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o 
posiadanych rachunkach 

5,00 zł+VAT 

 informacji pełnej tj. szczegółowej opinii wraz ze 17,00 zł+VAT 

                                                           
49 Dotyczy operacji dokonywanych w placówkach Banku oraz za pomocą systemów bankowości elektronicznej 



wszystkimi dostępnymi Bankowi danymi o 
rachunkach 

4) przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci oraz 
przyjęcia zmian w tej dyspozycji 

15,00 zł 

5) zmiana pełnomocników, odwołanie pełnomocników 
lub umocowanie nowych pełnomocników 

3,50 zł 

Uwaga: 
Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli 
pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

 

6) realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

0,5% zajętej kwoty 
(min. 5,00 zł, max. 100,00 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 

 

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

 
50 zł+VAT 

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 

 

8) wysyłka wyciągu 2,50 zł 

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

0,50 zł 

 



16. Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe PKZP, Rad Rodziców 
i innych organizacji zrzeszających osoby fizyczne 

 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Otwarcie rachunku 
 jednorazowo 

 

1) bieżącego 0,00 zł 

2) pomocniczego 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku 

 miesięcznie z dołu, niezależnie od daty zawarcia 
umowy 

 

1) bieżącego 6,00 zł 

2) pomocniczego 6,00 zł 

3. 

 

 

Operacje gotówkowe  

1) wpłaty gotówkowe na rachunek  Bez opłat 

2) wypłaty gotówkowe z rachunku  Bez opłat 

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat 

4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- 
zł(prowizja dodatkowa)  

0,15% 

Uwaga: 
Wypłaty powyżej 30 000 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 

0,15% 

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 innych bankach  1,50 zł 

2) przelewy na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł 

3) pisemne potwierdzenie wykonania operacji, np.: 
przelewu 

7,00 zł 

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

2,00 zł 

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

2,00 zł 

6) wysłanie polecenia zapłaty do innego banku (rachunek 
wierzyciela prowadzony w Banku) 

2,00 zł 

7) realizacja odmowy pojedynczego polecenia zapłaty 2,00 zł 

8) odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 2,00 zł 

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

2,00 zł 

10) 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. 

1,50 zł 

11) obrót czekowy:  

 potwierdzenie czeku rozrachunkowego i 
gotówkowego 

5,00 zł 



 wydanie blankietów czeków rozrachunkowych i 
gotówkowych 

0,90 zł (za blankiet) 

 przyjęcie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego 
do inkasa 

15,00 zł 

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

20,00 zł 

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

30,00 zł 

5. SMSBankNet  

1) aktywacja usługi 2,00 zł 

2) korzystanie z usługi SMSBankNet Bez opłat 

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

0,20 zł 

4) każdorazowa zmiana numeru telefonu 3,00 zł 

6. System bankowości elektronicznej i mobilnej eBankNet   

1) aktywacja usługi i nadanie identyfikatora Bez opłat 

2) korzystanie z systemu eBankNet 
 miesięcznie z dołu począwszy od miesiąca, w którym 

udostępniono usługi 
3,50 zł 

3) zlecenia płatnicze składane do wykonania za 
pośrednictwem systemu eBankNet 

 

 na rzecz Klientów innych banków 1,30 zł 

 na rzecz Klientów Banku  Bez opłat 

4) złożenie, zmiana, odwołanie zlecenia stałego Bez opłat 

5) wydanie pierwszej koperty z kodami jednorazowymi Bez opłat 

6) wydanie każdej kolejnej koperty z kodami 
jednorazowymi 

5,00 zł 

7) aktywacja usługi autoryzacji transakcji za pomocą haseł 
SMS 

0,00 zł  

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

5 pierwszych – 0,00 zł 
 kolejne 0,20 zł.  

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

10 pierwszych – 0,00 zł kolejne 
0,10 zł.  

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

5,00 zł 

11) blokada na życzenie Klienta dostępu do usługi 
eBankNet 

5,00 zł 

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

5,00 zł 

13) zmiany w karcie uprawnień do usługi eBankNet 
10,00 zł  

(za każdą zmianę) 
14) prowizja za realizację przelewu w systemie Sorbnet bez 

względu na kwotę 
30,00 zł 

7. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem50:  

1) wydanie nowej karty Bez opłat 

2) wznowienie karty 10,00 zł 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu otrzymania przez Bank karty 
wznowionej 

 

3) wydanie duplikatu karty 10,00 zł 

                                                           
50 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 doko-
nywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty (prowizja obowiązuje od 02.03.2015r.). 



Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wniosku o wydanie 
duplikatu 

 

4) opłata miesięczna za kartę  3,00 zł (od każdej karty) 
Uwaga: 
Opłata pobierana z góry z rachunku Klienta od następnego miesiąca po 
odbiorze karty przez jej użytkownika 

 

5) rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 

6) zastrzeżenie karty 25,00 zł 

7) wypłata gotówki w bankomatach Spółdzielczej Sieci 
Bankomatowej, BGŻ SA, Kredyt Banku SA, Krakow-
skiego Banku Spółdzielczego)  
Lista Bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz 
na stronie internetowej Banku BPS S.A.  
www.bankbps.pl  

Bez opłat 

8) wypłata gotówki w bankomatach obcego banku w kraju 5,00 zł 

9) wypłata gotówki w bankomatach obcego banku za gra-
nicą od kwoty wypłaty 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

10) wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę kraju, 5,00 zł 

11) wypłata gotówki  w punktach akceptujących kartę za 
granicą od kwoty wypłaty, 

2,00 % 
min. 10,00 zł 

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

Uwaga: 
Opłata pobierana od transakcji 

2,00 zł 

13) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w 
kraju 

Bez opłat 

14) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za 
granicą 

Bez opłat 

15) zestawienie transakcji generowane w cyklu rozlicze-
niowym (miesięcznie) 

Bez opłat 

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

 

 za bieżący rok 2,00 zł / 1 miesiąc 

 za każdy poprzedni rok 4,00 zł / 1 miesiąc 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wygenerowania zestawienia 

 

17) zmiana wysokości dziennego limitu transakcyjnego 10,00 zł 

18) powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użyt-
kownika karty 

8,00 zł 

19) zmiana danych 3,00 zł 

20) awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł 

21) wysłanie wezwania do odbioru wznowionej karty 10,00 zł 

5. Pozostałe czynności związane z prowadzeniem 

rachunków: 
 

1) odbieranie wyciągu w oddziale  za każdy wyciąg  

a) raz w miesiącu Bez opłat 

b) częściej niż raz w miesiącu Bez opłat  

2) sporządzanie odpisu:  

 wyciągu z rachunku bankowego  

 za bieżący rok 5,00 zł+VAT 

 za każdy poprzedni rok 10,00 zł+VAT 

 pojedynczego dowodu do wyciągu  

 za bieżący rok 2,00 zł+VAT 



 za każdy poprzedni rok 5,00 zł+VAT 
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:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanych 
rachunkach 

10,00 zł+VAT 

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

35,00 zł+VAT 

4) zmiana karty wzorów podpisów 15,00 zł 

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

10,00 zł+VAT 

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 

50,00 zł 

7) blokada lokaty terminowej na rachunku bankowym 50,00 zł 
Uwaga: 
Nie dotyczy blokady na rachunku bankowym prowadzonym przez Bank 
dla zabezpieczenia należności Banku 

 

8) sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego 15,00 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. 5,00 zł, max. 100,00 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 

50,00 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  

2,50 zł 

12) opłata za likwidację rachunku 5,00 zł 

13) telefoniczna usługa informacyjna na hasło 
Opłata pobierana miesięcznie 

1,00 zł 

 
  



 
17. Mieszkaniowe rachunki powiernicze, 

 

Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

Prowadzenie rachunku OMRP 
 miesięcznie z dołu, niezależnie od daty zawarcia umowy 

 

1) podstawowego (miesięcznie) 200,00 zł 

2) za każdy lokal mieszkalny/budynek mieszkalny zgodnie z 
zapisami prospektu informacyjnego przedsięwzięcia 
deweloperskiego (miesięcznie) 

15,00 zł 

Przeprowadzanie kontroli i sporządzanie raportów  

1) Raport wstępny (potwierdzający możliwość założenia 
rachunku jednorazowo, opłata zostanie powiększona o 
aktualnie obowiązujący podatek VAT) 

1500,00 zł netto 

2) Raport okresowy (przed wypłatą każdej transzy od każdego 
raportu, opłata zostanie powiększona o aktualnie 
obowiązujący podatek VAT) 

1000,00 zł. netto 

3) Raport końcowy (jednorazowo, opłata zostanie powiększona o 
aktualnie obowiązujący podatek VAT) 

1000,00 zł. netto 

Pozostałe czynności związane z prowadzeniem rachunków:  

1) wydanie na życzenie Klienta:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanym 
rachunku i saldzie 

100 zł + VAT 

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

200 zł + VAT 

2) wydanie na życzenie nabywcy  

 informacji o wpłatach i wypłatach określonego nabywcy 100 zł + VAT 

 informacji o całkowitym saldzie rachunku oraz dokonanych 
wpłatach i wypłatach 

100 zł + VAT 

3) zmiana karty wzorów podpisów 50,00 zł 

4) 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 

150 zł 

5) Inne czynności i usługi jednorazowe wykonywane na życzenie 
Klienta, nie przewidziane w Taryfie Bank może pobierać 
opłatę, której wysokość każdorazowo ustala Zarząd 

 

Prowadzenie rachunku ZMRP 

 miesięcznie z dołu, niezależnie od daty zawarcia umowy 
 

1) podstawowego (miesięcznie) 100,00 zł 

2) za każdy lokal mieszkalny/budynek mieszkalny zgodnie z 
zapisami prospektu informacyjnego przedsięwzięcia 
deweloperskiego (miesięcznie) 

5,00 zł 

3) Końcowe sprawdzenie podstawy wypłaty środków 
(jednorazowo, opłata zostanie powiększona o aktualnie 
obowiązujący podatek VAT) 

500,00 zł. netto 

Pozostałe czynności związane z prowadzeniem rachunków:  

1) wydanie na życzenie Klienta:  

 informacji skróconej tj. zaświadczenia o posiadanym 
rachunku i saldzie 

100 zł + VAT 

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

200 zł + VAT 

2) wydanie na życzenie nabywcy  



 informacji o wpłatach i wypłatach określonego nabywcy 100 zł + VAT 

 informacji o całkowitym saldzie rachunku oraz dokonanych 
wpłatach i wypłatach 

100 zł + VAT 

3) zmiana karty wzorów podpisów 50,00 zł 

4) 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 

150 zł 

5) Inne czynności i usługi jednorazowe wykonywane na życzenie 
Klienta, nie przewidziane w Taryfie Bank może pobierać 
opłatę, której wysokość każdorazowo ustala Zarząd 

 

 
  



 

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 
1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 

 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 
 

1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,1% - 2,2% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

Uwaga: 
Opłaty nie dotyczy kredytów konsorcjalnych 

1,5% - 3,0% 
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300,00 zł 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

9) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100,00 zł+VAT 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 



13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 

14)   

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

  



2. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu 
2) Promocja! dla nowych rachunków otwartych w okresie 

od 02.01.2017r do 31.12.2017r. za udzielenie kredytu 

2,00% 
0,00% 

3) za odnowienie kredytu 2,00% 

4) za podwyższenie kwoty kredytu w trakcie okresu kredy-
towania (jednorazowo od kwoty podwyższenia) 

3% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

 3,0% 
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 
2) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 

umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

3) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego 

do spłaty 
(min. 50,00 zł) 

4) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 

40,00 zł+VAT 

5) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60,00 zł 

6) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumentacji 
kredytowej 

20,00 zł+VAT 

7) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

2 zł+VAT / 1 miesiąc historii 

8) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50,00 zł+VAT 

9) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

 
  



3. Kredyt Bezpieczna Gotówka 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu bez zabezpieczenia i bez ubezpie-
czenia 

6,0% 

 2) za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem podstawowym 5,0% 

 3) za udzielenie kredytu z ubezpieczeniem rozszerzonym 3,0% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych kre-
dytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 
2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy zmiany 
harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem wcześniejszej 
spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredytów podlegających 
ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostającej 
do spłaty nie mniej niż 100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne za-
bezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis zmia-
ny w księdze wieczystej, zmiana weksla lub deklaracji 
wekslowej, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredytobior-
cy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40,00 zł+VAT 
60,00 zł+VAT 

6) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta związa-
ne ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego za-
bezpieczenia 

60,00 zł 

7) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego doku-
mentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumentacji 
kredytowej 

20,00 zł+VAT 

8) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

9) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50,00 zł+VAT 

10) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

11) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie dostarczy 
odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na podstawie bazy 
elektronicznej) 

40,00 zł 

12) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

  



4. Kredyt sezonowy 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu Sezonowego 3,0 % - 5,0 % 

2) za udzielenie kredytu Wygodny kredyt 0,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50,00 zł) 
2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 
zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 
wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-
tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 

100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 55,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40,00 zł+VAT 
60,00 zł+VAT 

6) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60,00 zł 

7) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

8) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

9) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50,00 zł+VAT 

10) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

  



5. Kredyt gotówkowy HIPOTEKA 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1)  za udzielenie kredytu do 100.000,- zł. 2,3% - 5,0% 

2) za udzielenie kredytu powyżej 100.000,- zł. 1,5% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 
2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 
zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 
wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-
tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 

100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40,00 zł+VAT 
60,00 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60,00 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie kredytu  

60,00 zł 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

11) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

12) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50,00 zł+VAT 

13) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

  



6. Kredyt płatniczy 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 100,00 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,1% - 2,2% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

 

Uwaga: 
Opłaty nie dotyczy kredytów konsorcjalnych 

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

8) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100,00 zł+VAT 

9) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

10) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

11) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

12) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 



13) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

14) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

15) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
  



7. Kredyt w rachunku bieżącym 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kre-
dytu (przygotowawcza) 

1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 

2) za udzielenie lub odnowienie kredytu 1,1% - 4,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

 
Uwaga: 
Opłaty nie dotyczy kredytów konsorcjalnych 

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem długu (np. gospodarstwa przez następców) 

300,00 zł 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

9) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100,00 zł+VAT 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 



14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
  



8. Kredyt mieszkaniowy „MÓJ DOM” 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu do 100.000,- zł. 1,7% - 5,0% 

2) za udzielenie kredytu powyżej 100.000,- zł. 1,5% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50,00 zł) 
2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 
zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 
wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-
tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 

100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% kwoty kredytu  
pozostającego do spłaty 

(min. 50,00 zł) 
7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 

zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40,00 zł+VAT 
60,00 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60,00 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie kredytu lub prowadzonej 
inwestycji przed wypłatą kolejnej transzy kredytu 
mieszkaniowego 

60,00 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

13) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 



14) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 

 



9. Kredyt preferencyjny z dopłatami ARiMR 

Dla kredytów udzielonych od 18 maja 2015r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) od 0,00 do 1,00% 

2) za udzielenie kredytu od 1,00 do 2,00% 

Uwaga: 
Łączna prowizja za rozpatrzenie wniosku i udzielenie kredytu nie 
może przekroczyć 2,00% kwoty wykorzystanego kredytu 

 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

5) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

6) opłata za naliczenie wysokości pobranych dopłat wraz z 
odsetkami ustawowymi od kredytów preferencyjnych w 
przypadku niedotrzymania warunków umowy przez 
Klienta 

300,00 zł 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300,00 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300,00 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 



14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
Dla kredytów obrotowych symbol KO udzielanych od 02 marca 2016r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu 0,25% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

5) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

6) opłata za naliczenie wysokości pobranych dopłat wraz z 
odsetkami ustawowymi od kredytów preferencyjnych w 
przypadku niedotrzymania warunków umowy przez 
Klienta 

300,00 zł 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300,00 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300,00 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 



12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

13) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

14) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

15) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
Dla kredytów udzielonych do 31 grudnia 2014r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) 0,5% 

2) za udzielenie kredytu 
Uwaga: 
Łączna prowizja za rozpatrzenie i wypłatę kredytu nie może prze-
kroczyć 1,0% kwoty wykorzystanego kredytu 

0,5% 

3) za gotowość finansową od kwoty niewykorzystanego 
kredytu lub jego transzy  

Uwaga: 
Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji 
Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy w 
stosunku rocznym oraz płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca 
kalendarzowego 

2,0 % 

4) za zaangażowanie kredytowe od kwoty zadłużenia 
Uwaga: 

Prowizja naliczania od kwoty zadłużenia na ostatni dzień kwar-
tału kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (od-
setkowej i/lub kapitałowej). 

0,25% nie mniej niż 20,- zł. 

5) Spłata całości lub części kredytu przed terminem - pro-
wizja rekompensacyjna 

 dla kredytów inwestycyjnych z linii nIP, NKZ, 
nMR, nGP, nGR, nNT, nBR10, nBR13, nBR14 
i nBR15 
 

 dla kredytów inwestycyjnych i obrotowych z 
linii nKL01 i nKL02 

 
Uwaga: 

Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzed-
niego miesiąca kalendarzowego i płatna w terminie spłaty 
raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). 

2,00% 
 
 

0,5% 
 
 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 



2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za naliczenie wysokości pobranych dopłat wraz z 
odsetkami ustawowymi od kredytów preferencyjnych w 
przypadku niedotrzymania warunków umowy przez 
Klienta 

300,00 zł 

8) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300,00 zł 

9) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300,00 zł 

10) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

11) Opłata za administrowanie kredytem (sprawdzanie pra-
widłowości wykorzystania środków, realizacja harmo-
nogramu inwestycji, sprawdzanie f-r, sprawdzanie aktu-
alności prawnych zabezpieczeń kredytu np. polis ubez-
pieczeniowych, okresowa ocena sytuacji finansowej 
Klienta, inspekcja u Klienta, itp.) 

0,0 

12) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

13) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

14) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

15) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 

16) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 



17) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

18) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
 
  



10. Kredyt pomostowy 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 0,8% - 1,5% (min. 100,00 zł) 

2) za udzielenie kredytu 0,8% - 2,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z 
przejęciem gospodarstwa przez następców 

300,00 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej 
z procedury scalania gruntów 

300,00 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

10) Opłata za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczą-
cego dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej 

100,00 zł+VAT 

11) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

12) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

13) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

14) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przy-
rzeczonej ( prowizja pobierana jednorazowo, nie podle-
ga zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z kredytu) 

0,5 % min. 300,00 zł 
max. 1,500,00 zł 



15) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

16) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

17) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
  



11. Uniwersalny kredyt hipoteczny 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu do 100.000,- zł. 2,3% - 5,0% 

2) za udzielenie kredytu powyżej 100.000,- zł. 1,5% - 5,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 
2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 
zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 
wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-
tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostają-
cej do spłaty nie mniej niż 

100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40,00 zł+VAT 
60,00 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60,00 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie kredytu  

60,00 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

13) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

  



12. Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,0% - 1,5% (min. 50,00 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,0% - 2,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

8) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

9) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

11) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

12) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 



13) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
  



13. Kredyt KREDYTOWA LINIA HIPOTECZNA 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 100,00 zł) 

2) za udzielenie kredytu 1,1% - 4,0% 

3) za administrowanie kredytem (prawidłowość wykorzy-
stania kredytu, sprawdzanie aktualności prawnych za-
bezpieczeń, polis ubezpieczeniowych, okresowa ocena 
sytuacji ekonomiczno-finansowej raz w roku. 

1,0% – 3,0%  
od przyznanego limitu do wyko-

rzystania na dany rok w dniu 
obniżenia (zmiany ) limitu 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 50,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu pozostają-

cej do spłaty nie mniej niż 
100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowa-
nej należności z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki poleco-
nej wraz z potwierdzeniem odbioru 

7) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

8) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

9) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

11) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefo-
niczne przypomnienie o braku środków na r-ku (dotyczy 
Klientów, którzy złożyli w Banku stałe zlecenia lub peł-
nomocnictwa do spłaty kredytów), przypomnienie o do-
starczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 



12) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

13) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

 
  



14. Kredyt konsolidacyjny 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) za udzielenie kredytu 3,0% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w 
spłacie należności wobec Banku z tytułu udzielonych 
kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 
2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
Uwaga: 

Opłaty nie pobiera się, gdy zmiana planu spłaty dotyczy 
zmiany harmonogramu kredytu w związku z dokonaniem 
wcześniejszej spłaty części kapitału kredytu (dotyczy kredy-
tów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim). 

0,2% kwoty kredytu pozostającej 
do spłaty nie mniej niż 100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do 
umów kredytowych lub umów stanowiących prawne 
zabezpieczenie kredytu, sporządzenie wniosku o wpis 
zmiany w księdze wieczystej, zmiana weksla lub dekla-
racji wekslowej, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub zmiany 

4) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w 
księdze wieczystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

5) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
(jednorazowo) 

Uwaga: 
Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie do-
starczy odpisu księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na 
podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

6) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredyto-
biorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostającego do 

spłaty 
(min. 50,00 zł) 

7) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

40,00 zł+VAT 
60,00 zł+VAT 

8) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta zwią-
zane ze zmianą warunków umowy np. zmiana prawnego 
zabezpieczenia 

60,00 zł 

9) Opłata za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie kredytu 

60,00 zł 

10) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego do-
kumentu zdeponowanego w Banku w ramach dokumen-
tacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

11) Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(jednorazowo) 

5 zł+VAT / 1 stronę wydruku 

12) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 50,00 zł+VAT 

13) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawie-
rająca obroty na r-ku lub spłaty kredytów z okresu prze-
kraczającego 1 rok, dotycząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

 
  



15. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z czę-
ściową spłatą kredytu przez ARiMR 

Dla kredytów udzielonych od 18 maja 2015r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) 1,00% 

2) za udzielenie kredytu 
Uwaga: 
Łączna prowizja za rozpatrzenie i wypłatę kredytu nie może przekroczyć 2,00% 
kwoty wykorzystanego kredytu 

1,00% 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w spłacie na-
leżności wobec Banku z tytułu udzielonych kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu po-
zostającej do spłaty nie 

mniej niż 100,00 zł 
3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do umów kredyto-

wych lub umów stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu, spo-
rządzenie wniosku o wpis zmiany w księdze wieczystej, zmiana we-
ksla lub deklaracji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub 

zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

0,5% 
kwoty kredytu pozostają-

cego do spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia 
lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności 
z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki 
poleconej wraz z potwier-

dzeniem odbioru 
7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z przejęciem 

gospodarstwa przez następców 
300,00 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej z procedury 
scalania gruntów 

300,00 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta związane ze zmianą 
warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawierająca obroty 
na r-ku lub spłaty kredytów z okresu przekraczającego 1 rok, doty-
cząca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego dokumentu zdepo-
nowanego w Banku w ramach dokumentacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 
( prowizja pobierana jednorazowo, nie podlega zwrotowi w przypad-
ku rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 



14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefoniczne przypo-
mnienie o braku środków na r-ku (dotyczy Klientów, którzy złożyli w 
Banku stałe zlecenia lub pełnomocnictwa do spłaty kredytów), przy-
pomnienie o dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 
Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie dostarczy odpisu 
księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wie-
czystej (jednorazowo) 

35,00 zł 

Dla kredytów udzielonych do 31 grudnia 2014r. 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Prowizje  

3) rozpatrzenie wniosku o kredyt (opłata przygotowawcza) 
do kwoty 100.000,- zł 
powyżej kwoty 100.000,- zł 

0,5% 
0,5% 

4) za udzielenie kredytu 
do kwoty 100.000,- zł 
powyżej kwoty 100.000,- zł 

Uwaga: 
Łączna prowizja za rozpatrzenie i wypłatę kredytu nie może przekroczyć 1,0% 
kwoty wykorzystanego kredytu 

 
0,5% 
0,3% 

5) za gotowość finansową od kwoty niewykorzystanego kredytu lub jego 
transzy  

Uwaga: 
Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i 
niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy w stosunku rocznym oraz płatna w 
ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego 

2,0 % 

6) za zaangażowanie kredytowe od kwoty zadłużenia 
Uwaga: 
Prowizja naliczania od kwoty zadłużenia na ostatni dzień kwartału kalendarzowe-
go i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). 

0,25% nie mniej niż 20,- 
zł. 

5) Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekom-
pensacyjna 
 

Uwaga: 
Prowizja naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca 
kalendarzowego i płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej 
i/lub kapitałowej). 

2,00% 
 
 
 
 

2. Inne prowizje/opłaty:  

1) za czynności związane z decyzją uwzględniającą ulgi w spłacie należ-
ności wobec Banku z tytułu udzielonych kredytów  

1,5% - 3,0%  
kwoty prolongowanej 

(min. 60,00 zł) 

2) za zmianę na wniosek Kredytobiorcy planu spłaty  
0,2% kwoty kredytu 

pozostającej do spłaty nie 
mniej niż 100,00 zł 

3) sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy aneksów do umów kredyto-
wych lub umów stanowiących prawne zabezpieczenie kredytu, spo-
rządzenie wniosku o wpis zmiany w księdze wieczystej, zmiana we-
ksla lub deklaracji wekslowej, wydanie zezwolenia na wyłączenie 
spod obciążenia hipotecznego działek, itp. 

35,00 zł 
od każdego aneksu lub 

zmiany 

4) zmiana oprocentowania kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
0,5% 

kwoty kredytu pozostają-



cego do spłaty 
(min. 50,00 zł) 

5) wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia 
lub spłacie kredytu 
 dla Klientów posiadających rachunek w Banku 
 dla Klientów nie posiadających rachunku w Banku 

 
 

60,00 zł+VAT 
100,00 zł+VAT 

6) sporządzenie i wysłanie monitu o spłatę przeterminowanej należności 
z tytułu kredytu 

4-krotność opłaty przesyłki 
poleconej wraz z potwier-

dzeniem odbioru 
7) opłata za zmianę dokumentacji kredytowej związanej z przejęciem 

gospodarstwa przez następców 
300,00 zł 

8) opłata za zmianę  dokumentacji kredytowej wynikającej z procedury 
scalania gruntów 

300,00 zł 

9) inne czynności wykonywane na życzenie Klienta związane ze zmianą 
warunków umowy np. zmiana prawnego zabezpieczenia 

0,20% - 0,50% 
od kwoty zadłużenia 

nie mniej niż 100,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

10) Za wydanie Klientom na ich wniosek opinii (standard) 100,00 zł+VAT 

11) Czynności niestandardowe (np. nietypowa opinia zawierająca obroty 
na r-ku lub spłaty kredytów z okresu przekraczającego 1 rok, dotyczą-
ca osób powiązanych itp.) 

200,00 zł+VAT 

12) Za wydanie odpisu umowy kredytowej lub innego dokumentu zdepo-
nowanego w Banku w ramach dokumentacji kredytowej 

20,00 zł+VAT 

13) Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 
( prowizja pobierana jednorazowo, nie podlega zwrotowi w przypadku 
rezygnacji Klienta z kredytu) 

100,00 zł 

14) Upomnienie telefoniczne (po terminie spłaty), telefoniczne przypo-
mnienie o braku środków na r-ku (dotyczy Klientów, którzy złożyli w 
Banku stałe zlecenia lub pełnomocnictwa do spłaty kredytów), przy-
pomnienie o dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej, itp. 

5,00 zł 

15) badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości (jednorazowo) 
Uwaga: 

Opłatę należy pobrać w sytuacji kiedy Kredytobiorca nie dostarczy odpisu 
księgi wieczystej i stan księgi ustalany jest na podstawie bazy elektronicznej) 

40,00 zł 

16) wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wie-
czystej (jednorazowo) 

35,00 zł 
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16. Karty kredytowe 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Karta Kredytowa VISA dla osób fizycznych * 
 

1) wydanie nowej karty Bez opłat 

2) wznowienie karty Bez opłat 

3) wydanie karty dodatkowej 10,00 zł 

4) wydanie duplikatu karty 5,00 zł 

5) opłata roczna za kartę w zmiennej wysokości zależnej od 
obrotu na karcie  

 co najmniej 4000,- zł. Bez opłat 

 mniej niż 4000,- zł. 54,00 zł 
6) prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie 3,00 zł 
7) opłata za przekroczenie limitu kredytowego 

(Kwota dozwolonej niedopłaty 10,00 zł.) 
5,00 zł 

8) opłata za nieterminową spłatę 10,00 zł 

9) rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 

10) zastrzeżenie karty 
Uwaga: 

Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wnio-
sku o zastrzeżenie karty. 

25,00 zł 

11) wypłata gotówki w bankomatach w kraju 3% nie mniej niż 5,00 zł 

12) wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% nie mniej niż 20,00 zł 

13) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w 
kraju 

Bez opłat 

14) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za grani-
cą 

Bez opłat 

15) przelew z Karty Kredytowej na rachunek w Banku 3% nie mniej niż 5,00 zł 

16) zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczenio-
wym (miesięcznie) 

Bez opłat 

17) ponowne generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Klienta za okres rozliczeniowy przez niego wskazany 

2,00 zł. 

18) zmiana wysokości dziennego limitu transakcyjnego 10,00 zł 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu przyjęcia 
wniosku o zmianę 

 

19) podwyższenie wysokości limitu kredytowego na wniosek 
Klienta 

3% od kwoty podwyższenia 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu pozytywnego 
rozpatrzenia wniosku o zmianę limitu 

 

20) powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użyt-
kownika karty 

8,00 zł 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wnio-
sku o zmianę PIN-u 
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21) wysłanie wezwania do odbioru wznowionej karty 10,00 zł 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wysłania we-
zwania 

 

2. Karta Kredytowa VISA business dla Klientów instytucjo-
nalnych * 

 

1) wydanie nowej karty Bez opłat 

2) wznowienie karty Bez opłat 

3) wydanie karty dodatkowej 25,00 zł 

4) wydanie duplikatu karty 30,00 zł 

5) opłata roczna za kartę w zmiennej wysokości zależnej od 
obrotu na karcie  

 co najmniej 6.600,- zł. Bez opłat 

 mniej niż 6.600,- zł. 75,00 zł 

6) prowizja za zapytanie o saldo w bankomacie 0,00 zł 

7) opłata za przekroczenie limitu kredytowego 5,00 zł 

8) opłata za nieterminową spłatę 20,00 zł 

9) rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 

10) zastrzeżenie karty 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wniosku o 
zastrzeżenie karty. 

25,00 zł 

11) wypłata gotówki w bankomatach w kraju 3% nie mniej niż 5,00 zł 

12) wypłata gotówki w bankomatach za granicą 2% nie mniej niż 20,00 zł 

13) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w 
kraju 

Bez opłat 

14) płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za grani-
cą 

Bez opłat 

15) przelew z Karty Kredytowej na rachunek w Banku 3% nie mniej niż 5,00 zł 

16) zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczenio-
wym (miesięcznie) 

Bez opłat 

17) ponowne generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Klienta za okres rozliczeniowy przez niego wskazany 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wydania zestawie-
nia transakcji 

2,00 zł. 

18) zmiana wysokości dziennego limitu transakcyjnego 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu przyjęcia wniosku 
o zmianę 

10,00 zł 

19) podwyższenie wysokości limitu kredytowego na wniosek 
Klienta 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu pozytywnego roz-
patrzenia wniosku o zmianę limitu 

3% od kwoty podwyższenia 

20) powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użyt-
kownika karty 

Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu złożenia wniosku o 

8,00 zł 
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zmianę PIN-u 

21) wysłanie wezwania do odbioru wznowionej karty 
Uwaga: 
Opłata pobierana z rachunku Klienta w dniu wysłania wezwania 

10,00 zł 

 

* Punkty, w których zaznaczono sposób pobierania prowizji w formie Uwagi dotyczą prowizji pobieranych ręcz-
nie w systemie lokalnym banku. Pozostałe prowizje pobierane będą przez system zrzeszeniowy na koniec okresu 
rozliczeniowego karty. 

  



Taryfa Opłat i Prowizji w Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów 

117 z 118 

 

Rozdział 5 Gwarancje i weksle 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Weklse  

1) obsługa weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. 5,00 zł 

2) zgłoszenie weksla do protestu 10,00 zł 

2. Gwarancje  

1) rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji/poręczenia 
(od kwoty wnioskowanej gwarancji/poręczenia) 

 
Uwaga: 
W przypadku udzielenia gwarancji/poręczenia, prowizja zostaje 
zaliczona na poczet prowizji z tytułu udzielenia gwaran-
cji/poręczenia 

0,10% (min. 100,00 zł) 

2) udzielenie gwarancji własnej lub poręczenia, podwyż-
szenie, przedłużenie ważności gwarancji własnej (w za-
leżności od sytuacji ekonomiczno-finansowej zlecenio-
dawcy i terminu ważności gwarancji) 

 
 

a. na okres do 3 lat 
Od 1% do 5% gwarantowanej 

kwoty nie mniej niż 100,00 zł, i 
nie więcej niż 5.000,00 zł 

b. na okres powyżej 3 lat 
1,0 % ÷ 3,0 % w skali roku nie 

mniej niż 500,00 zł 
3) przyznanie limitu linii gwarancji wadialnych 
Uwaga: 

Prowizja naliczana i pobierana jednorazowo w dniu za-
warcia umowy o otwarcie linii od kwoty przyznanego 
limitu. 

1% 

4) inna zmiana warunków gwarancji własnej  100,00 zł 

5) anulowanie gwarancji 100,00 zł 
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Rozdział 6 Pozostałe prowizje i opłaty 
 

L.p. Tytuł prowizji/opłaty Stawka w zł 

- 1 - - 2 - - 3 - 

1. Depozyty bankowe  

1) przyjęcie depozytu 
10,00 zł 

od każdego depozytu 

2) przechowywanie depozytu 
20,00 zł 

miesięcznie od każdego depozy-
tu 

2. Inne  

1) udzielenie informacji handlowych dla banków krajo-
wych i zagranicznych 25,00 zł+VAT 

2) udzielenie informacji o Kliencie Banku dla partnera 
handlowego lub firmy audytorsko-konsultingowej 

 
Uwaga: 
Wyłącznie na podstawie zgody Klienta 

100,00 zł+VAT 

3) inna usługi bankowe nie wymienione w Taryfie  
 
Uwaga: 
Nie pobiera się podatku VAT w przypadku, gdy świadczenie na 
rzecz Klienta jest uwzględnione w umowie zawartej z klientem i 
wkalkulowane w cenę wynagrodzenia Banku za prowadzenie ra-
chunku bankowego 

Uzgodnione indywidualnie 
+ podatek VAT, o ile usługa 

podlega opodatkowaniu podat-
kiem VAT 

4) dokonanie i odwołanie  zastrzeżenia: blankietów czeko-
wych, dokumentów tożsamości, rachunków  w systemie 
DZ  

50,00 zł 

 
 


