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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Wolbromiu ” zwana dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Wolbromiu, 
zwanego dalej Bankiem. 

2. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

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

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

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

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

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

 
8. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek 

udzielonych ze środków BS w Wolbromiu. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na 
podstawie umów zawartych przez BS w Wolbromiu z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku 
należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 

 
9. Prowizje i opłaty dotyczące kredytów okolicznościowych pobiera się zgodnie z uchwałą Zarządu Banku.  
 
 
10. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.  

W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, 
opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest 
kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 

 
11. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania 

wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. Jednakże zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby 
Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UPC nr 500) i inkas (Publikacja URC nr 522) BS w 
Wolbromiu niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent 
odmówi zapłaty tych prowizji. 

                 
12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd BS w Wolbromiu może ustalić opłatę wg 

rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 
 

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

14. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

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

17. Dotychczas prowadzone rachunki klasyfikowane poprzednio jako „ nieoprocentowane” lub  indywidualnie 
wynegocjowane prowadzone są na zasadach określonych w zawartych umowach. 

18. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 
1.000.000 zł realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 
płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
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DZIAŁ I RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNYCH 
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb pobierania  

Stawka 

ROR 
ROR 

JUNIOR/STUDENT 
PRP13) 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego1),  

miesięcznie 4 zł 2) 0 zł 0 zł 

2 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

3 Elektroniczne kanały dostępu 

3.1 Usługa bankowości internetowej eBankNet: 

3.1.1 dostęp do systemu  miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2 
wysłanie hasła 
aktywacyjnego 

za każdy sms 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.3 
wydanie hasła dostępu 
(aktywacyjnego)- pakietu 
startowego 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.4 

Opłata za wysłanie kodu 
autoryzacyjnego w formie 
SMS do użytkownika 
systemu  

za każdy SMS 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

3.1.5 

Autoryzacja transakcji BLIK 
z wykorzystaniem kodu 
BLIK w aplikacji mobilnej 
eBS Wolbrom 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1. 6 

Wyłata gotówki                     
w Bankomatach za 
pomocą usługi BLIK – we 
wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych 
Banków krajowych, 
zgodnie z zawartymi 
umowami 

Od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.7 
Wyłata gotówki                     
w innych Bankomatach za 
pomocą usługi BLIK  

Od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Opłata za udostępnienie: 

3.2.1 
3 LOGINÓW do jednego 
rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.2 Za każdy następny LOGIN jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 

3.2.3 
Opłata za zmianę każdego 
loginu 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 

4. SMS Banking 

4.1 
Opłata za powiadomienie 
SMS3) 

za SMS 
miesięcznie 

zbiorczo za każdy 
SMS wysłany przez 

Bank 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

4.2 
Zmiana zakresu usługi SMS 
Banking 

jednorazowo 

4 zł 4 zł 4 zł 

4.3 Zmiana nr telefonu 4 zł 4 zł 4 zł 

5. 
Telefoniczna usługa na 
hasło 

0 zł 0 zł 0 zł 

6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb pobierania  

Stawka 

ROR 
ROR 

JUNIOR/STUDENT 
PRP13) 

6.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 Wypłata gotówkowa za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

7. Polecenie przelewu 

7.1 Polecenie przelewu  wewnętrznego 

7.1.1 w  placówce Banku 

za przelew 

   1 zł   1 zł  1 zł 

7.1.2 w systemie internetowym       0 zł15)/ 0,5 zł      0 zł15)/ 0,5 zł           0 zł15)/ 0,5 zł   

7.1.3 
w  placówce Banku 
przelew na założenie 
lokaty terminowej 

0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 Polecenie przelewu ( w systemie ELIXIR): 

7.2.1 w  placówce Banku 

za przelew 

3,5 zł 3,5 zł 3,5  zł /0 zł 4) 

7.2.2 w systemie internetowym  0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł /0 zł 4) 

7.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 

7.3.1 w Placówce Banku 

za przelew 

35 zł 5) 35 zł 5) 35 zł 5) 

7.3.2 w systemie internetowym 35 zł 5) 35 zł 5) 35 zł 5) 

7.4 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
internetowym eBankNet - 
płatności BLUECASH – 
szybki przelew  

za przelew 5 zł   5 zł 5 zł  

7.5 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
internetowym eBankNet- 
Express Elixir 

za przelew 5 zł   5 zł 5 zł  

8. Polecenie przelewu SEPA6) 

8.1 w placówce Banku: 

8.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 

8.1.2 do banków zagranicznych 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

8.2 w systemie bankowości internetowej: 

8.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 

8.2.2 do banków zagranicznych 0,5 zł 0,5 zł  0,5 zł 

9. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG do kraju innego niż Polska7) 

9.1 w placówce Banku 

za przelew 

35 zł  35 zł  35 zł  

9.2 w systemie internetowym 35 zł  35 zł  35 zł  

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

10.1 w placówce Banku za przelew 
0,25% min. 40 zł 

max. 400 zł 
0,25% min. 40 zł 

max. 400 zł 
0,25% min. 40 zł 

max. 400 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb pobierania  

Stawka 

ROR 
ROR 

JUNIOR/STUDENT 
PRP13) 

10.2 w systemie internetowym 
0,25% min. 30 zł 

max. 300 zł 
 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

 

10.3 

Pomiędzy rachunkami  
walutowymi  
prowadzonymi w  grupie 
BPS 

od transakcji  15 zł 15 zł 15 zł 

11. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

11.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 

11.2 
z banków zagranicznych   
w ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

11.3 
z banków zagranicznych        
w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

11.4 
z banków zagranicznych 
spoza EOG 

20 zł 20 zł 20 zł 

12. Dodatkowe opłaty: 

12.1 

Zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu na wniosek 
Klienta (opłata pobierana 
ze zwracanej kwoty) 

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

0,15% min.20 zł 
max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max. 100 zł 

12.2 

Realizacja polecenia 
przelewu w trybie 
niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w 
EUR, USD, GBP, PLN8) 

od transakcji 120 zł 120 zł 120 zł 

12.3 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 9) 

za zlecenie 
120 + koszty 

banków trzecich 
120 + koszty 

 banków trzecich 
120 + koszty 

banków trzecich 

12.4 
Realizacja polecenia 
przelewu z opcją kosztową 
OUR8) 

za przelew 100 zł 100 zł 100 zł 

12.5 

Zmiany/korekty/odwołani
a zrealizowanego 
polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie 
Klienta. 

od transakcji 
120zł+koszty 

banków trzecich 
120zł+koszty banków 

trzecich 
120zł+koszty 

banków trzecich 

12.6 
Opłata za obsługę 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego i rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

35 zł 35 zł 35 zł 

12.7 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

12.8 

Wydanie na prośbę klienta 
zaświadczenia 
potwierdzającego 
wykonanie polecenia 
przelewu  

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 

13. Zlecenia stałe   

13.1 
Rejestracja zlecenia 
stałego: w placówce 
Banku/w systemie 

Za zlecenie 2 zł/0 zł 2 zł/0 zł 2 zł/0 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb pobierania  

Stawka 

ROR 
ROR 

JUNIOR/STUDENT 
PRP13) 

bankowości internetowej 

13.2 Modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego: 

13.2.1 w  placówce Banku 

Za zlecenie 

2 zł 2 zł 2 zł 

13.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej  

0 zł 0 zł 0 zł 

13.3 Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku/w systemie bankowości internetowej 

13.3.1 
Na rachunek w BS w 
Wolbromiu 

za zlecenie 

3 zł/0,5 zł 3 zł/0,5 zł 3 zł/0,5 zł 

13.3.2 
Na rachunek w innym 
Banku krajowym 

3 zł/0,5 zł 3 zł/0,5 zł 3 zł/0,5 zł/0zł4) 

13.3.3 
Na rachunek w BS w 
Wolbromiu-spłata kredytu 

0,5 zł 0,5 zł  0,5 zł  

14. Polecenie zapłaty 

14.1 
Rejestracja/modyfikacja/    
odwołanie polecenia 
zapłaty 

za polecenie 5 zł 5 zł 5 zł 

14.2 
Realizacja z rachunku 
posiadacza 

za polecenie 2 zł 2 zł 2zł 

14.3 

Odmowa wykonania Pol. 
Zapłaty z tytułu braku 
środków na rachunku 
dłużnika. 

za polecenie 5 zł 5 zł 5 zł 

15. Karty  debetowe: VISA Classic Debetowa, VISA payWave, MasterCard PayPass14) 

15.1 
Wydanie/wznowienie 
karty płatniczej debetowej 

jednorazowo 10 zł 0 zł 0 zł 

15.2 Wydanie duplikatu karty10) jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

15.3 
Wydanie nowej karty              
w miejsce karty 
zastrzeżonej10) 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

15.4 Obsługa  karty debetowej miesięcznie 4zł11)/0 zł 0 zł 0 zł 

15.5 

Krajowe i zagraniczne,           
w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do 
płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

15.6 Wypłaty gotówki:  

15.6.1 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

15.6.2 
w innych bankomatach          
w kraju 

od transakcji  
 

6 zł 

 
6 zł 

 
6 zł/0zł12) 

15.6.3 

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

od transakcji 6 zł 6 zł 6 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb pobierania  

Stawka 

ROR 
ROR 

JUNIOR/STUDENT 
PRP13) 

15.6.4 

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

10 zł 10 zł 10 zł 

15.6.5 
w punktach akceptujących 
kartę w kraju 

od transakcji 

10 zł 10 zł 10 zł 

15.6.6 
w punktach akceptujących 
kartę za granicą 

10 zł 10 zł 10 zł 

15.6.7 
w placówkach Poczty 
Polskiej 

10 zł 10 zł 10 zł 

15.6.8 

Poprzez usługę Cash back        
( wypłata gotówki w Kasie 
placówki handlowo –
usługowej w Polsce. 

od transakcji 
 

1 zł 
 

 
1 zł 

 
1 zł 

15.6.9 
Awaryjna wypłata gotówki 
za granicą po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

 15.7 
Wpłaty gotówki we 
wpłatomacie: 

 

15.7.1 własnym 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 

15.7.2 obcym 0 zł 0 zł 0 zł 

15.8 
Powtórne generowanie i 
wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

15.9 
Zmiana danych 
Użytkownika karty 

od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 

15.10 

Czasowe 
zablokowanie/odblokowa
nie karty w Placówce 
Banku 

jednorazowo 10 zł 10 zł 0 zł 

15.11 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 

15.12 

Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych na 
wniosek Posiadacza 
Rachunku za okres przez 
niego wskazany.za każdy 
miesiąc roku bieżącego 

za dokument 3 zł 3 zł 3 zł 

16. Wyciąg z rachunku bankowego: 

16.1 

wyciąg 
/dzienny/miesięczny/kwar
talny wysłany  listem 
zwykłym/udostępniany w 
Placówce 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

16.2 

wyciąg 
dzienny/miesięczny/kwart
alny udostępniany za 
pomocą systemu 
bankowości internetowej 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 

16.3 

Sporządzenie kopii 
wyciągu/ dowodu 
księgowego/ 
potwierdzenia realizacji 
przekazu 

za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 

17. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb pobierania  

Stawka 

ROR 
ROR 

JUNIOR/STUDENT 
PRP13) 

17.1 
za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 
5 zł  max. 30 za 

cały rok. 
5 zł max. 30 za cały 

rok. 
5 zł max. 30 za cały 

rok. 

17.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

za dokument 
10 zł max.50 za 

cały rok. 
10 zł max.50 za cały 

rok. 
10 zł max.50 za 

cały rok. 

18. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

 
1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                      

i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 
2) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 
3) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, 

na wskazany przez Posiadacza rachunku numer telefonu, ostatniego  dnia roboczego  miesiąca kalendarzowego. 
4) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 

2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za 
każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 7.2. 
6) SEPA przelew wychodzący  w EUR, z rachunkiem w standardzie IBAN ,opcja kosztów SHA, niezwierający jakichkolwiek innych 

dodatkowych instrukcji ,bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA. 
7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.12 w przypadku opcji 

kosztowej „OUR” 
8) Opcja dozwolona tylko dla przelewów z pkt. 9 i 10, opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt. 9 i 10. 
9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku. 
10) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
11) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych w ciągu miesiąca na kwotę min.300,00 zł. 
12) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 

3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za 
każdą kolejną wypłatę w  miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata 
zgodnie z Taryfa Opłat i Prowizji. 

13) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy, 
14) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% 
15) Przelew wewnętrzny realizowany tylko na rachunki własne otwarte pod danym numerem (modulem) Klienta tj. na rachunek 

oszczędnościowo- rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy w PLN lub walutach wymienialnych, lokatę internetową eBankNet 
(wykonany w systemie eBankNet –„przelew własny”). 

TAB. 2 Rachunki oszczędnościowe 

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 
potwierdzony 

książeczką 
oszczędnościową 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 

 
 

Rachunek 
oszczędności-owy 
płatny na każde 

żądanie  w 
walucie2)   

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla KZP/MKZP, 
Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

1. 
Prowadzenie 
rachunku 
płatniczego1) 

miesięcznie 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.1 
Otwarcie 
rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł2)   0 zł 0 zł 

2. 
Elektroniczne kanały dostępu: 

2.1 
Usługa bankowości elektronicznej: 

2.1.1 
dostęp do 
systemu  

miesięcznie __ 0 zł 0 zł 0 zł __ 

2.1.2 

wysłanie hasła 
aktywacyjnego 
lub kod SMS 
służący do 
uwierzytelnieni
a  

za każdy sms __ 0 zł 0 zł 0 zł __ 

2.1.3 

wydanie hasła 
dostępu 
(aktywacyjneg
o)- pakietu 
startowego 

jednorazowo __ 0 zł 0 zł 0 zł __ 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 
potwierdzony 

książeczką 
oszczędnościową 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 

 
 

Rachunek 
oszczędności-owy 
płatny na każde 

żądanie  w 
walucie2)   

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla KZP/MKZP, 
Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

2.1.4 

Opłata za 
wysłanie kodu 
autoryzacyjneg
o w formie 
SMS do 
użytkownika 
systemu  

Za każdy 
wysłany SMS 

__ 0,20zł 0,20zł 0,20zł __ 

2.1.5 
Opłata za Udostępnienie: 

2.1.5.1 
3 LOGINÓW do 
jednego 
rachunku 

jednorazowo __ 0 zł 0 zł 0 zł __ 

2.1.5.2 
Za każdy 
następny 
LOGIN 

jednorazowo __ 5 zł 5 zł 5 zł __ 

2.1.5.3 
Opłata za 
zmianę 
każdego loginu 

jednorazowo __ 5 zł 5 zł 5 zł __ 

2.2 
Usługa bankowości internetowej eCorpoNet 

2.2.1 

abonament 
miesięczny za 
korzystanie z 
systemu 
internetowego 

- - - - 0 zł - 

2.2.2 
udostępnienie 
usługi 
eCorpoNet 

- - - - 0 zł - 

2.2.3 

 wysłanie hasła 
aktywacyjnego 
lub kod SMS 
służący do 
uwierzytelnieni
a 

- - - - 0 zł - 

2.2.4 

wydanie hasła 
dostępu 
(aktywacyjneg
o) 

- - - - 0zł  

2.2.5 

za hasło 
wysłane SMS-
em (kod 
autoryzacyjny) 

- - - - 0,20zł - 

2.2.6 
Odpłatność za udostępnienie: 

2.2.6.1 
3 loginów do 
jednego 
rachunku 

- - - - 0zł - 

2.2.6.2 
odpłatność za 
każdy następny 
LOGIN 

- - - - 5zł - 

2.3. 
 
SMS Banking 
 

2.3.1 
Opłata za 
powiadomienie 
SMS3) 

za SMS 
miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy SMS 

wysłany przez 
Bank 

__ 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 
potwierdzony 

książeczką 
oszczędnościową 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 

 
 

Rachunek 
oszczędności-owy 
płatny na każde 

żądanie  w 
walucie2)   

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla KZP/MKZP, 
Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

2.3.2 
Zmiana zakresu 
usługi SMS 
Banking 

 __ 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

2.3.3 
Zmiana nr 
telefonu 

 __ 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

2.4. 
Telefoniczna 
usługa na 
hasło 

 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0zł 

3. 
Wpłaty i wypłaty: 

3.1 
Wpłata 
gotówki 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł4 0 zł 0 zł 

3.2 
Wypłata 
gotówki 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł5 0 zł 0 zł 

4. 
Przelewy  

4.1 
Polecenie przelew wewnętrznego: 

4.1.1 
w placówce 
Banku 

za przelew 

1 zł 5zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4.1.2 

w systemie 
bankowości 
internetowej 
eBankNet 

__ 0 zł¹¹⁾ 0 zł 12)/ 0,5 zł 0,5 zł __ 

4.1.3 
w systemie 
internetowym 
eCorpoNet 

 - - - 0,5 zł - 

4.1.4 

w  placówce 
Banku przelew 
na założenie/ 
likwidacje 
lokaty 
terminowej 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 
Polecenie przelewu  (w systemie ELIXIR): 

4.2.1 
w placówce 
Banku 

za przelew 

3,5 zł 5 zł __ 3,5 zł 3,5 zł  

4.2.2 

w systemie 
bankowości 
internetowej 
eBankNet 

__ __ __ 0,5 zł __ 

4.2.3 

w systemie 
bankowości 
internetowej 
eCorpoNet 

za przelew __ __ __ 2zł __ 

4.3 
 

Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET: 

4.3.1 
w Placówce 
Banku 

 35 zł 6) 35 zł 6) 35 zł 6) 35 zł 6) 35 zł 6) 

4.3.2 

w systemie 
internetowym  
(eBankNet, 
eCorpoNet) 

za przelew __ __ __ 35 zł 6) __ 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 
potwierdzony 

książeczką 
oszczędnościową 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 

 
 

Rachunek 
oszczędności-owy 
płatny na każde 

żądanie  w 
walucie2)   

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla KZP/MKZP, 
Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

4.4 

Polecenie 
przelewu 
zewnętrznego 
w systemie 
internetowym 
eBankNet - 
płatności 
BLUECASH – 
szybki przelew 

za przelew __ __ __ 5  zł __ 

4.5 

Polecenie 
przelewu 
zewnętrznego 
w systemie 
internetowym 
eBankNet- 
Express Elixir 

za przelew __ __ __ __ __ 

5. 
Polecenie przelewu SEPA7) 

5.1 
w placówce Banku: 

5.1.1 
do banków 
krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

5.1.2. 
Do banków 
zagranicznych 

3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

5.2 
w systemie bankowości internetowej eBankNet: 

5.2.1 
do banków 
krajowych 

za przelew 

__ __ 10 zł 10 zł __ 

5.2.2 
do banków 
zagranicznych 

__ __  0,5 zł 0,5 zł  __ 

5.3 
w systemie bankowości internetowej eCorpoNet: 

5.3.1 
do banków 
krajowych 

za przelew - - - 10zł - 

5.3.2 
do banków 
zagranicznych 

za przelew - - - 0,5zł - 

6. 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT W EUR w ramach EOG do kraju innego niż Polska 10) 

6.1 
w placówce 
banku 

za przelew 

35 zł  35 zł  35 zł  35 zł  35 zł  

6.2 
w systemie 
internetowym 
eBankNet 

__ __ 35 zł  35 zł  __ 

6.3 
w systemie 
internetowym 
eCorpoNet 

za przelew - - 
 
- 

35zł - 

7. 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty10) 

7.1 
w placówce 
Banku 

za przelew 

0,25% min.     
40 zł max.     

400 zł 

0,25% min. 
40 zł max. 

400 zł 

0,25% min.     
40 zł max.      

400 zł 

0,25% min. 
40 zł max. 

400 zł 

0,25% min.    
40 zł max.    

400 zł 

7.2 
w systemie 
internetowym 
eBankNet 

__ __ 

0,25% min.    
30 zł 

max. 300 zł 
 

0,25% min. 
30 zł 

max. 300 zł 
 

__ 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 
potwierdzony 

książeczką 
oszczędnościową 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 

 
 

Rachunek 
oszczędności-owy 
płatny na każde 

żądanie  w 
walucie2)   

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla KZP/MKZP, 
Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

7.3 
w systemie 
internetowym 
eCorpoNet 

za przelew - - - 

0,25% min. 
30 zł 

max. 300 zł 
 

- 

7.4 

Pomiędzy 
rachunkami  
walutowymi  
prowadzonymi 
w  grupie BPS 

od transakcji  15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 
15zł 

 
 

8. 
Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

8.1.1 
z banków 
krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8.1.2 

z banków 
zagranicznych 
w ramach EOG 
w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.1.3 

z banków 
zagranicznych 
w ramach EOG 
w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.1.4 
z banków 
zagranicznych 
spoza EOG 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9. 
Dodatkowe opłaty za przelewy: 

9.1 

Zwrot 
niepodjętej  
kwoty 
przekazu na 
wniosek 
Klienta (opłata 
pobierana ze 
zwracanej 
kwoty) od transakcji 

0,15% min.    
20 zł 

max. 100 zł 

0,15% min.  
20 zł 

max. 100 zł 

0,15% min.    
20 zł 

max. 100 zł 

0,15% min.  
20 zł 

max. 100 zł 

0,15% min. 
20 zł 

max. 100 zł 

9.2 

Realizacja 
przelewów w 
trybie 
niestandardow
ym („pilnym”) 
dostępna w 
EUR, USD, 
GBP,PLN 8) 

120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

9.3 

Zlecenie 
poszukiwania 
polecenia 
przelewu/post
ępowanie 
wyjaśniające 
wykonane na 
zlecenie 
Klienta 9) 

za zlecenie 
120 + koszty 

banków 
trzecich 

120 + koszty 
 banków 
trzecich 

120 + koszty 
banków 
trzecich 

120 + koszty 
 banków 
trzecich 

120 + koszty 
banków 
trzecich 

9.4 

Realizacja 
przelewu z 
opcją kosztową 
OUR 

za przelew 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

9.5 
Zmiany/korekt
y/ 

od transakcji 
120zł+koszty 

banków 
120zł+koszty 

banków 
120zł+koszty 

banków 
120zł+koszty 

banków 
120zł+koszty 

banków 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 
potwierdzony 

książeczką 
oszczędnościową 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 

 
 

Rachunek 
oszczędności-owy 
płatny na każde 

żądanie  w 
walucie2)   

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla KZP/MKZP, 
Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

odwołania 
zrealizowaneg
o polecenia 
przelewu, 
wykonane na 
zlecenie 
Klienta 

trzecich trzecich trzecich trzecich trzecich 

9.6 

Opłata za 
obsługę 
zagranicznego 
świadczenia 
emerytalnego i 
rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

9.7 

Wydanie na 
prośbę klienta 
zaświadczenia 
potwierdzające
go wykonanie 
polecenia 
przelewu  

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

10. 
Wyciąg z rachunku bankowego: 

10.1 

wyciąg 
/dzienny/miesi
ęczny/kwartaln
y wysłany  
listem 
zwykłym/udost
ępniany w 
Placówce 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 

wyciąg 
dzienny/miesię
czny/kwartalny 
udostępniany 
za pomocą 
systemu 
bankowości 
internetowej 

za wyciąg 
za dokument 

__ 0 zł 0 zł 0 zł __ 

10.3 

Sporządzenie 
kopii wyciągu/ 
dowodu 
księgowego/ 
potwierdzenia 
realizacji 
przekazu 

za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

11.1 
za każdy 
miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 
5 zł  max. 30 za 

cały rok. 
5 zł max. 30 
za cały rok. 

5 zł max. 30 za 
cały rok 

5 zł max. 30 
za cały rok. 

5 zł max. 30 
za cały rok. 

11.2 
za każdy 
miesiąc roku 
poprzedniego 

za dokument 
10 zł max.50 za 

cały rok. 
10 zł max.50 
za cały rok. 

10 zł max.50 za 
cały rok 

10 zł max.50 
za cały rok. 

10 zł max.50 
za cały rok. 

12.  
Pozostałe opłaty 

12.1 

Przepisanie 
książeczki w 
związku z 
przelewem 

za dokument 30 zł __. __. __ 30 zł 



 15 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju                       
i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.   

2) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 5 USD, 5 EUR w przypadku otwarcia rachunku bez wniesienia minimalnej 
wpłaty opłata za otwarcie rachunku wynosi  30 zł. 

3) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, 
na wskazany przez Posiadacza rachunku numer telefonu, ostatniego  dnia roboczego  miesiąca kalendarzowego. 

4) Opłata dotyczy wpłaty gotówkowej na rachunek walutowy prowadzony w BS w Wolbromiu dokonanej w walucie obcej jak i PLN. 
5) Opłata dotyczy wypłaty gotówkowej z  rachunku  walutowego  prowadzonego w BS w Wolbromiu  w walucie obcej jak i PLN,  w 

przypadku nieodebrania  w uzgodnionym terminie środków pieniężnych powyżej ustalonej kwoty bank pobierze prowizje w 
wysokości 0,10% od całości środków przygotowanych do odbioru z konta klienta.  

6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4. 
7) SEPA przelew przychodzący/wychodzący w EUR, rachunkiem w standardzie IBAN ,opcja kosztów SHA, niezwierający 

jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji ,bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA. 
8) Opcja dozwolona tylko dla przelewów z pkt. 6 i 7, opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt. 6 i 7. 
9) Opłaty nie pobiera się ,jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku. 
10) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9 w przypadku opcji 

kosztowej „OUR” 

11) Przelew wewnętrzny realizowany tylko na rachunki własne otwarte pod danym numerem (modulem) Klienta tj. na rachunek 

oszczędnościowo- rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy w PLN lub walutach wymienialnych, lokatę internetową eBankNet. 

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 
potwierdzony 

książeczką 
oszczędnościową 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 

żądanie 

 
 

Rachunek 
oszczędności-owy 
płatny na każde 

żądanie  w 
walucie2)   

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla KZP/MKZP, 
Rady Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

praw( cesja) 

12.2 

Przyjęcie 
zgłoszenia o: 
utracie 
książeczki/dok
umentu 
potwierdzające
go założenie 
rachunku 

od 
dokumentu 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.3 

Umorzenie 
utraconej 
książeczki 
oszczędnościo
wej 

od 
dokumentu 

10 zł __ __ __ 10 zł  

12.4 

Wystawienie: 
nowej 
książeczki 
oszczędnościo
wej w miejsce 
zniszczonej 
,utraconej 

od 
dokumentu 

10 zł __ __ __ 10 zł 

12.5 

Wystawienie 
nowej 
książeczki 
oszczędnościo
wej w miejsce 
zapisanej 

za dokument 8 zł  __ __ __ 0 zł 

12.6 

Umorzenie 
dokumentu 
potwierdzające
go założenie 
rachunku 

za dokument __ 10 zł 10 zł 10 zł __ 

12.7 

Wystawienie 
nowego 
dokumentu 
potwierdzające
go założenie 
rachunku 

od 
dokumentu 

__ 10 zł 10 zł 10 zł __ 

13. 
Likwidacja 
rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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12) Przelew wewnętrzny realizowany tylko na rachunki własne pod danym numerem ( modulem) klienta tj. na rachunek w tej samej 
walucie, oraz między kontami w różnej walucie (wykonany w systemie eBankNet –„przelew własny”). 

 

 

 

TAB. 3 Naklejka zbliżeniowa Visa payWave 
 

 

Lp. Rodzaj usług ( czynności) Tryb pobierania 
                                 
                                    Stawka 

1. 
Wydanie/wznowienie naklejki 
zbliżeniowej dla posiadacza i 
użytkownika. 

jednorazowo 10 zł 

2. 
Wydanie duplikatu naklejki 
zbliżeniowej 

jednorazowo 10 zł 

3. 
Wydanie nowej naklejki 
zbliżeniowej w miejsce 
zastrzeżonej1) 

jednorazowo 10 zł 

4. 
Obsługa  naklejki zbliżeniowej 
od każdej wydanej do  
rachunku 

miesięcznie 4zł2)/0 zł 

5. 

 Krajowe i zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze bezgotówkowe przy 
użyciu  naklejki zbliżeniowej. 3) 

od transakcji 0 zł 

6. 
Powtórne generowanie i 
wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika. 

jednorazowo 10 zł 

7. Zmiana danych Użytkownika  od transakcji 3 zł 

8. 
Zmiana limitów na naklejce 
zbliżeniowej 

jednorazowo 0 zł 

 
1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku 

2) Opłata nie jest pobierana pod warunkiem wykonania transakcji bezgotówkowych w ciągu miesiąca na kwotę min.300,00 zł. 
3) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% 

 

TAB. 4 Rachunki oszczędnościowe systematycznego oszczędzania i terminowych lokat 
oszczędnościowych w złotych i walutach obcych 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty          
w złotych 

Rachunki lokaty 
w walutach 

obcych 

Rachunek 
oszczędnościowy 
systematycznego 

oszczędzania 

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

2. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Telefoniczna usługa na hasło  0 zł 0 zł 0 zł 

4. Likwidacja rachunku ** jednorazowo 2 zł 0 zł 2 zł 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  
 

5.1 Wpłata gotówki 
za wypłatę 
za wpłatę 

0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Wypłata gotówki 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Przelewy 1) 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty          
w złotych 

Rachunki lokaty 
w walutach 

obcych 

Rachunek 
oszczędnościowy 
systematycznego 

oszczędzania 

6.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

6.1.1 
Przelew wewnętrzny założenia                          
i likwidacji lokaty terminowej 

 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR): 

6.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

6.3 
Polecenie przelewu zewnętrznego w 
systemie SORBNET w placówce 
Banku 

35 zł2) 35 zł2) 35 zł2) 

7. Polecenie przelewu SEPA1) 3: 

7.1 w placówce Banku: 

7.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 

7.1.2 do baków zagranicznych 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

7.2 w systemie bankowości internetowej: 

7.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

__ __ __ 

7.2.2 do banków zagranicznych __ __ __ 

8. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG1) 5) 

8.1 w Placówce Banku 

za przelew 

35 zł  35 zł  35 zł  

8.2 w systemie internetowym __ __ __ 

9. Polecenie przelewu w walucie obcej( wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty1) 5)  

9.1. w Placówce Banku 

za przelew 

0,25% min. 40 zł 
max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł 
max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł 
max. 400 zł 

9.2 w systemie internetowym __ __ __ 

9.3 
Pomiędzy rachunkami walutowymi 
prowadzonymi w Grupie BPS 

od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł                                                                                                                        

10. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:6) 

10.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 

10.2 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 

10.3 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie innej niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

10.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł 20 zł 

11 Dodatkowe opłaty: 

11.1 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na 
wniosek Klienta (opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty przekazu) 

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

0,15% min.  20 zł  
max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł 
max. 100 zł 

11.2 
Realizacja przelewów w trybie 
niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP,PLN 7) 

od transakcji 120 zł 120 zł 120 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty          
w złotych 

Rachunki lokaty 
w walutach 

obcych 

Rachunek 
oszczędnościowy 
systematycznego 

oszczędzania 

11.3 

Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta 4) 

za zlecenie 
120 zł + banków 
trzecich 

120  zł+ banków 
trzecich 

120  zł+ banków 
trzecich 

11.4 
Zmiany/korekty/odwołanie 
zrealizowanego polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta. 

od transakcji 
120zł+koszty banków 
trzecich 

120zł+koszty 
banków trzecich 

120  zł+ koszty 
rzeczywiste 

11.5 
Realizacja polecenia przelewu z opcją 
kosztową OUR 

za przelew 100 zł 100 zł 100 zł 

11.6 

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

 0 zł 0 zł 0 zł 

   12 Pozostałe opłaty: 

12.1 
Przepisanie książeczki w związku z 
przelewem praw( cesja) 

Za dokument 30 zł __ 30 zł 

12.2 

Przyjęcie zgłoszenia o: utracie 
książeczki/dokumentu 
potwierdzającego założenie 
rachunku 

Od 
dokumentu 

10 zł 10 zł 10 zł 

12.3 
Umorzenie utraconej książeczki 
oszczędnościowej 

Od 
dokumentu 

10 zł __ 10 zł 

12.4 
Wystawienie: nowej książeczki 
oszczędnościowej w miejsce 
zniszczonej ,utraconej 

Od 
dokumentu 

10 zł __ 10 zł 

12.5 
Wystawienie: nowej książeczki 
oszczędnościowej w miejsce 
zapisanej 

Od 
dokumentu 

__ __ 8 zł 

12.6 
Umorzenie dokumentu 
potwierdzającego założenie 
rachunku 

Od 
dokumentu 

10 zł 10 zł 
__ 

12.7 
Wystawienie nowego dokumentu 
potwierdzającego założenie 
rachunku             

Od 
dokumentu 

10 zł 10 zł 
__ 

*) W przypadku:- zakładania lokaty internetowej eBankNet ze sposobem autoryzacja SMS- pobierana jest opłata za wysłanie kodu  
    - zakładania rachunku oszczędnościowego systematycznego oszczędzania pobierana jest opłata z pkt. 12.5 
**) Nie dotyczy likwidacji lokat internetowych w systemie eBbankNet, pobierana jedynie opłata w przypadku autoryzacja SMS- za 
wysłanie kodu 

 
1) W przypadku lokat terminowych przelewy dotyczą wyłącznie przekazania środków z lokaty terminowej po likwidacji lokaty. 
2) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 6.2.1. 
3) SEPA przelew wychodzący w EUR, rachunkiem w standardzie IBAN ,opcja kosztów SHA, niezwierający jakichkolwiek innych 

dodatkowych instrukcji ,bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA. 
4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11 w przypadku opcji 

kosztowej „OUR”. 

6) W przypadku lokat terminowych przelewy dotyczą wyłącznie przekazania środków na założenie lokaty.   

7) Opcja dozwolona tylko dla przelewów z pkt. 8 i 9, opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt. 8 i 9. 

 
 
 

TAB. 5 Pozostałe czynności związane z obsługą  rachunków ROR, rachunków lokat 
terminowych, rachunków oszczędnościowych i rachunków płatnych na każde żądanie                  
w PLN oraz w walutach wymienialnych (EUR i USD) 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
 

Stawka 

1. 
1.Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu 
rachunku ROR, rachunku lokat terminowych, rachunków 
oszczędnościowych i rachunków płatnych na każde żądanie, 

Jednorazowo 
15 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
 

Stawka 
wysokości salda na rachunku, itp. 

2. 

Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci.  
(w przypadku złożenia dyspozycji jednocześnie na kilku rachunkach 
w ramach jednej zawartej Umowy, pobierana jest tylko jedna 
opłata) 

20 zł 

3. 

Blokada środków na rachunku, na wniosek klienta, z tytułu 
zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych 
tytułów na rzecz banków i osób trzecich. 
 

50 zł 

4. 
Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości               
w Centralnej Bazie Danych Dokumenty Zastrzeżone  

50 zł 

5. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta.   
10 zł 

6. Wydanie kserokopii umowy, karty wzorów podpisów. Jednorazowo 
20 zł 

7. Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego. 

Jednorazowo 

20 zł 

8. 
Wydanie na wniosek klienta, dokumentu o charakterze opinii o 
kliencie BS w Wolbromiu. 

30 zł 

9. Zgłoszenie reklamacji na wniosek klienta w systemie „Ognivo”  jednorazowo 
20 zł 

10. Za naliczenie premii gwarancyjnej do książeczki mieszkaniowej  
jednorazowo 

wpłata 
gotówkowa 

50 zł 

11. 
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz 
Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo- Kredytowych osobie 
poszukującej własnych rachunków.  

Jednorazowo 
30 zł + VAT 

12. 
Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz 
Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo – Kredytowych osobie, 
która uzyskała tytuł prawny do spadku po Posiadaczu rachunku.   

jednorazowo 
30 zł + VAT 

13. 
Opłata za odzyskanie środków z transakcji płatniczej z użyciem 
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 

jednorazowo 
30,00 zł 

14. Udzielenie informacji na wniosek komornika sądowego 
papierowo 10 zł od strony max. 45zł 

elektronicznie   5 zł od strony max. 45zł 

  
 

DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH  
 

TAB.1  RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY             
W ZŁOTYCH 
 

1. Otwarcie rachunku: 

1.1  bieżącego 0,00 zł 

1.2  pomocniczego 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku:  

2.1  bieżącego/pomocniczego 20,00 zł 

 Uwaga: prowizje za prowadzenie rachunku pobiera się od rachunków prowadzonych w ramach 
następujących kont: 27000-10,27001-10, 27003-10 

 

2.2 rolniczego  4,00 zł  

2.3 innych podmiotów niefinansowych / stowarzyszenia itp./ 5,00 zł 

 Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie ww. rachunków za miesiąc, w którym rachunek został 
otwarty. 
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3. Usługa bankowości internetowej eBankNet 

3.1 Miesięczna opłata za dostęp do systemu eBankNet 0,00 zł 

3.2 wysłanie hasła aktywacyjnego  0,00 zł 

3.3 wydanie hasła dostępu (aktywacyjnego) 0,00 zł 

3.4 Za hasło wysłane SMS-em (kod autoryzacyjny) 0,20 zł 

3.5 Opłata za udostępnienie: 

3.5.1 3 LOGINÓW do jednego rachunku 0,00 zł 

3.5.2 za każdy następny LOGIN 5,00 zł 

3.6 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 

4. Usługa bankowości internetowej eCorpoNet 

4.1 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego  0,00 zł 

4.2 Udostępnienie usługi eCorpoNet 0,00 zł 

4.3 wysłanie hasła aktywacyjnego 0,00 zł 

4.4 wydanie hasła dostępu (aktywacyjnego) 0,00 zł 

4.5 za hasło wysłane SMS-em (kod autoryzacyjny) 0,20 zł 

4.6 Odpłatność za udostępnienie: 

4.6.1 3 LOGINÓW do jednego rachunku  0,00 zł 

4.6.2 odpłatność za każdy następny LOGIN  5,00 zł 

4.7 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 

5. SMS Banking 

5.1 Opłata za powiadomienie SMS 0,25 zł 
za każdy SMS 

5.2 Zmiana zakresu usługi SMS Banking 4,00 zł 

5.3 Zmiana nr telefonu 4,00 zł 

6. Telefoniczna usługa na hasło                                                                                                                                                               0,00 zł 

7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

7.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

7.1.1 bieżący  0,20% 
min.2,50 zł  

7.1.2 bieżący rolników indywidualnych /27002-10/  0,20% 
min.2,50 zł 

7.1.3 bieżący innych podmiotów niefinansowych/ stowarzyszenia itp./  wpłaty przez właściciela 
rachunku  

0,00  zł 

7.2 Wypłaty gotówkowe z rachunku: 

  

7.2.1 bieżącego  
0,00 zł 

7.2.2 bieżącego rolników indywidualnych: 0,00 zł 
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7.2.3 bieżącego innych podmiotów niefinansowych / stowarzyszenia itp./ 0,00 zł 

8. Przelewy: 

8.1 Przelew wewnętrzny: 

8.1.1 w systemie internetowym eBankNet 0,50 zł 

8.1.3 w systemie internetowym eCorpoNet 0,50 zł 

8.1.4 w placówce Banku 2,00 zł 

8.1.5 w placówce Banku przelew na założenie lokaty terminowej 0,00 zł 

8.2 Przelew w systemie elixir – (dot. również przelewów do ZUS i US):   

8.2.1 w systemie internetowym eBankNet 0,50 zł 

8.2.2 w systemie internetowym eCorpoNet 2,00 zł 

8.2.3 w placówce Banku 4,00 zł 

8.3 Polecenie przelewu w systemie Sorbnet–( nie dotyczy przelewów do ZUS i US): Uwaga! Opłatę  pobiera się 

niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3. 

8.3.1 
w placówce Banku 

35,00 zł 

8.3.2 
w systemie internetowym (eBankNet, eCorpoNet) 

35,00 zł 

8.4  w systemie internetowym eBankNet – płatności BLUECASH –  szybki przelew 5,00 zł 

8.5 W systemie eBankNet- przelew natychmiastowy Express Elixir 5,00 zł 

9. Przekazy w obrocie dewizowym 

9.1  Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

9.1.1 
z banków krajowych 

10,00 zł 

9.1.2 
z Banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 

0,00 zł 

9.1.3 
z Banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 

20,00 zł 

9.1.4 
z Banków zagranicznych spoza EOG 

20,00 zł 

9.2 Polecenie przelewu SEPA: 

9.2.1 w Placówce Banku ( w formie papierowej): 

9.2.1.1 do Banków krajowych 20,00 zł 

9.2.1.2 do Banków zagranicznych 4,00 zł 

9.2.2 w systemie bankowości internetowej: 

9.2.2.1 do banków krajowych 10,00 zł 

9.2.2.2 do banków zagranicznych 0,50 zł 

9.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG do kraju innego niż Polska:1) 

9.3.1 w Placówce Banku 35,00 zł 

9.3.2 w systemie internetowym 35,00 zł 

9.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) /polecenie wypłaty:1) 

9.4.1 w Placówce Banku 0,25% 
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min.40 zł 
max. 400 zł 

9.4.2 w systemie internetowym 0,25% 
min.30 zł 
max. 300 zł 

9.5 Dodatkowe opłaty: 

9.5.1 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym ( „pilnym’) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN2 

120,00 zł 

9.5.2 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR2) 100,00 zł 

9.5.3 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

0,15%  
min. 20 zł 

max. 100 zł 

9.5.4 Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie 
klienta 
 

120,00 zł + 
koszty 
banków 
trzecich 

9.5.5 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie 
dewizowym 
Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę 
za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego- 5,00zł za jedną stronę telefaksu 
zagranicznego- 10,00zł 

10,00 zł 

9.5.6 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie klienta 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.  

120,00 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

10. Zlecenia stałe  

10.1 Złożenie i Realizacja jednorazowych i stałych zleceń ( od każdego zlecenia) w Placówce Banku: 

10.1.1. na rachunek w BS Wolbrom 3,00 zł 

10.1.2 na rachunek w BS Wolbrom – spłata kredytu  0,50 zł 

10.1.3 na rachunek w innym Banku krajowym  3,00 zł 

10.2 Złożenie i Realizacja jednorazowych i stałych zleceń ( od każdego zlecenia) w systemie 
eBankNet: 

 

10.2.1 na rachunek w BS Wolbrom 0,50 zł 

10.2.2 na rachunek w innym Banku krajowym   0,50 zł 

10.3 1. Złożenie i Realizacja jednorazowych i stałych zleceń ( od każdego zlecenia) w systemie 
eCorpoNet:  

 

10.3.1 na rachunek w BS Wolbrom 0,50 zł 

10.3.2 1.1 na rachunek w innym Banku krajowym 2,00 zł 

10.4 2. Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego:  

10.4.1 2.1 w placówce Banku 2,00 zł 

10.4.2 2.2 w systemie eBankNet  i eCorpoNet 0,00 zł 

11. Polecenie zapłaty  

11.1 1. Przyjęcie/modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty  5,00 zł 

11.2 2. Za realizację polecenia zapłaty 2,00 zł 

11.3 3. Odmowa wykonania pol. zapłaty z tyt. braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł 

12. Wyciąg z rachunku  bankowego/za każdy wyciąg/  

12.1 1. dzienny/miesięczny/kwartalny 0,00 zł 
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12.2 2. sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu /- za każdy 
dokument 

5,00 zł 

13. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza  

13.1 1. za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 
30,00 zł za 
cały rok 

13.2 2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 
50,00 zł za 
cały rok 

14. Wysyłanie wezwań /monitów/ do zapłaty oraz upomnień z tyt. niedopuszczalnego debetu  10,00 zł 

15. Czeki:  

15.1 1. wydanie czeków – za jeden blankiet 1,00 zł 

15.2 2. potwierdzenie czeku – od każdego czeku. 5,00 zł 

15.3 3. inkaso czeku  5,00 zł 

15.4 4. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. 
Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków 

20,00 zł 

16. KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA, MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA PAYPASS  

16.1 Wydanie pierwszej karty do rachunku 30,00 zł 

16.2 Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 30,00 zł 

16.3 Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku 
Uwaga : opłata nie jest pobierana pod warunkiem dokonania płatności tą kartą za min. 500zł 
miesięcznie. 

4,00 zł  
 

16.4 Wydanie duplikatu karty 15,00 zł 

16.5 Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 0,00 zł 

16.6 Zmiana numeru PIN w bankomatach  - 

16.7 Transakcje bezgotówkowe 0,00 zł 

16.8 Transakcje gotówkowe- wypłaty gotówkowe: 

16.8.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 
umowami 

0,00 zł 

16.8.2 w innych bankomatach w kraju 6,00 zł 

16.8.3 Zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

6,00 zł 

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

10,00 zł 

16.8.4 poprzez usługę cash back w Polsce 1,00 zł 

16.8.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 10,00 zł 

16.8.6 w punktach akceptujących kartę za granicą .10,00 zł 

16.8.7 w placówkach Poczty Polskiej 10,00 zł 

16.9 Transakcje gotówkowe we wpłatomacie: 

16.9.1 własnym 0,20% min. 

2,50 zł 

16.9.2 obcym 0,50 % min. 

4,00 zł 
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16.10 Sprawdzenie salda w bankomacie 0,00 zł 

16.11 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 
wskazany 

3,00 zł 

16.12 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 

8,00 zł 

16.13 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0,00 zł 

16.14 Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł 

16.15 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 

16.16 Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł 

16.17 Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 0,00 zł 

16.18 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty w Placówce Banku 10,00 zł 

16.19 Prowizja za przewalutowanie(dotyczy karty VISA) /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe/ 
w walucie innej niż PLN      

3% od 

transakcji 

 

1) 
Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

2) 
Opcja dozwolona tylko dla przelewów z pkt. 9.3 i 9.4, opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt. 9.3 i 9.4. 

 

TAB.2  RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 

1. Otwarcie rachunku lokaty 0,00 zł 

2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

3.1 Wpłata na rachunek lokaty 0,00 zł 

3.2 Wypłata z rachunku lokaty 0,00 zł 

4. Przelewy krajowe :   

 Przelewy  dotyczą  wyłącznie  przekazania środków z lokaty terminowej  po likwidacji lokaty   

4.1 1. przelew wewnętrzny 0,00zł 

4.2 2. przelew zewnętrzny w systemie elixir 4,00 zł 

4.3 3. przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 
4. Uwaga! Opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 4.2 

35,00 zł 

5. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 

5.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 30,00 
zł za cały rok 

5.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 
50,00 zł za cały 

rok 

6. Likwidacja lokaty terminowej 5,00 zł 

7. Przekazy w obrocie dewizowym 

                    Przekazy  dotyczą  wyłącznie  przekazania środków z lokaty terminowej  po likwidacji lokaty 
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7.1 Polecenie przelewu SEPA ( w Placówce Banku): 

przelew wychodzący w EUR, rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych  
dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) 

7.1.1  do banków krajowych 

 

20,00 zł 

7.1.2    do banków zagranicznych 4,00 zł 

7.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG w Placówce banku¹ 35,00 zł 

7.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty                

w Placówce Banku¹ 

 

0,25% min.40 zł 
max. 400 zł 

7.3.1 
Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w grupie BPS 

15,00 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: ( przekazy dotyczą wyłącznie środków otrzymanych na założenie lokaty) 

8.1 z banków krajowych 10,00 zł 

8.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0,00 zł 

8.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EOG 20,00 zł 

8.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20,00 zł 

9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym 
ekspresowym w EUR, USD, GBP, PLN: 
Uwaga: Opcja dozwolona dla przekazów, „Polecenie wypłaty”. Opłata pobierana niezależnie od opłaty 
wymienionej w pkt. 7.1.2 

120.00 zł 

9.2 Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie 
klienta 

120,00 zł + koszty 
banków trzecich 

9.3 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie 
dewizowym 
Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę 
za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego-  
 5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego-  10,00zł 

10,00 zł 

9.4 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie klienta 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.  

120,00 zł + 
koszty banków 

trzecich 

9.5 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 
100,00zł 

9.6 Opłata za przewalutowanie ( pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 

rachunku) 0,00 zł 

9.7 Umorzenie dokumentu potwierdzającego założenie rachunku 10 zł od 
dokumentu 

9.8 Wystawienie nowego dokumentu potwierdzającego założenie rachunku             10 zł od 
dokumentu 

 

¹ Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

TAB.3  RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH       
             WYMIENIALNYCH (EUR, USD) 
 

1. Otwarcie rachunku z wpłatą na rachunek minimalnej kwoty ¹ 0,00 zł 

              ¹ minimalna wpłata na rachunek walutowy wynosi  10 EUR, USD 

2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia minimalnej wpłaty 30,00 zł 

3. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku walutowego  20,00 zł 

 Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.  
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4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

4.1 Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w BS  Wolbrom dokonana w 
walucie obcej lub w PLN 

0,20% 
min. 5,00 zł 

4.2 Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego:   

4.2.1 
w walucie obcej/EUR lub USD/ 

0,20%  min. 5,00 

zł 

4.2.2 w złotych 0,00 zł 

4.3 Nieodebranie w uzgodnionym terminie przygotowanych do odbioru środków pieniężnych 
powyżej ustalonej kwoty – pobierana od całości środków przygotowanych do odbioru z 
konta klienta  

0,10% 

5. Usługa bankowości internetowej eBankNet 

5.1 Miesięczna opłata za dostęp do systemu eBankNet 0,00 zł 

5.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub kod SMS służący do uwierzytelnienia 0,00 zł 

5.3 wydanie hasła dostępu (aktywacyjnego) 0,00 zł 

5.4 Za hasło wysłane SMS-em(kod autoryzacyjny) 0,20 zł 

5.5 Opłata za udostępnienie:  

5.5.1 3 LOGINÓW do jednego rachunku 0,00zł 

5.5.2 za każdy następny LOGIN 5,00 zł 

5.6 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł  

6. Usługa bankowości internetowej eCorpoNet 

6.1 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego  0,00 zł 

6.2 Udostępnienie usługi eCorpoNet 0,00 zł 

6.3 wysłanie hasła aktywacyjnego lub kod SMS służący do uwierzytelnienia 0,00 zł 

6.4 wydanie hasła dostępu (aktywacyjnego) 0,00 zł 

6.5 za hasło wysłane SMS-em(kod autoryzacyjny) 0,20 zł 

6.6 Odpłatność za udostępnienie:  

6.6.1 3 LOGINÓW do jednego rachunku  0,00 zł  

6.6.2 odpłatność za każdy następny LOGIN  5,00 zł 

6.7 Opłata za zmianę każdego LOGINU 5,00 zł 

7. Przekazy w obrocie dewizowym 

7.1  Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

7.1.1 
z banków krajowych 

10,00 zł 

7.1.2 
z Banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 

0,00 zł 

7.1.3 
z Banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 

20,00 zł 

7.1.4 
z Banków zagranicznych spoza EOG 

20,00 zł 

7.2 Polecenie przelewu SEPA : 
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7.2.1 w Placówce Banku ( w formie papierowej): 

7.2.1.1 do Banków krajowych 20,00 zł 

7.2.1.2 do Banków zagranicznych 4,00 zł 

7.2.2 w systemie bankowości internetowej: 

7.2.2.1 do banków krajowych 10,00 zł 

7.2.2.2 do banków zagranicznych 0,50 zł 

7.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG do kraju innego niż Polska:1) 

7.3.1 w Placówce Banku 35,00 zł 

7.3.2 w systemie internetowym 35,00 zł 

7.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) /polecenie wypłaty:1) 

7.4.1 w Placówce Banku 0,25% min.40 zł 
max. 400 zł 

7.4.2 w systemie internetowym 0,25% min.30 zł 
max. 300 zł 

7.5 Dodatkowe opłaty: 

7.5.1 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym ( „pilnym’) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN2 

120,00 zł 

7.5.2 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR2) 100,00 zł 

7.5.3 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze zwracanej 
kwoty przekazu) 

0,15%  
min. 20 zł 

max. 100 zł 

7.5.4 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie klienta 

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

120,00 zł + koszty 
banków trzecich 

7.5.5 Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie 
klienta 

120,00 zł + koszty 
banków trzecich 

7.5.6 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie 
dewizowym 
Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się 
zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego-  
 5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego-  10,00zł 

10,00 zł 

7.5.7 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie klienta 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.  

120,00 zł + koszty 
rzeczywiste 

8. Likwidacja rachunku walutowego 0,00 zł 

9. Wyciąg z rachunku /za każdy wyciąg odbierany w oddziale Banku / wysyłany listem 
zwykłym/udostępniony za pomocą bankowości internetowej: 

 

9.1 dzienny/miesięczny 0,00 zł 

9.2 sporządzenie kopii wyciągu/dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu /za 

każdy dokument/ 
5,00 zł 

10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:  

10.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł max 
30,00zł za cały 

rok 

10.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł max 
50,00 zł za cały 

rok 
1) 

Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.5.2 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

2) 
Opcja dozwolona tylko dla przelewów z pkt. 9.3 i 9.4, opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej w pkt. 7.3 i 7.4. 
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TAB.4  RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH     

 WYMIENIALNYCH (EUR, USD) 

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej – dla każdej waluty 0,00 zł 

                    minimalna wpłata na lokatę wynosi 100 EUR USD. 

2. Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

3.1 wpłata na rachunek lokaty terminowej  0,00 zł 

3.2 wypłata z rachunku lokaty terminowej– w walucie lub w złotych 0,00 zł 

4. Przelewy krajowe 

4.1 Przelew wewnętrzny  

4.1.

1 
w placówce Banku 2,00 zł 

5. Przekazy w obrocie dewizowym 

Przekazy  dotyczą  wyłącznie  przekazania środków z lokaty terminowej  po likwidacji lokaty 

5.1. Polecenie przelewu SEPA ( w Placówce Banku):  
(przelew wychodzący w EUR, z rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający jakichkolwiek innych 
dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA)  

 

5.1.

1 
 do banków krajowych 

 

20,00 zł 

5.1.

2 
   do banków zagranicznych 

4,00 zł 

5.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG w Placówce banku 35,00 zł 

5.3 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty                               

w Placówce Banku 

 

0,25% 
min.40zł 

max. 

400 zł 

5.3.

1 
Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w grupie BPS 

15,00 zł 

6. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.1 z banków krajowych 10,00 zł 

6.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0,00 zł 

6.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EOG 20,00 zł 

6.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20,00 zł 

7. 
Dodatkowe opłaty: 

7.1 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym ekspresowym                       
w EUR, USD, GBP, PLN: 
Uwaga: Opcja dozwolona dla przekazów, „Polecenie wypłaty”. Opłata pobierana niezależnie od opłaty wymienionej 
w pkt. 7.1.2 

120.00 

zł 

7.2 

Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 

120,00 
zł + 

koszty 
banków 
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trzecich 

7.3 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 
Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za 
telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego-  
 5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego-  10,00zł 

10,00 zł 

7.4 

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie klienta 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.  

120,00 
zł + 

koszty 
banków 
trzecich 

7.5 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR 
100,00zł 

7.6 Opłata za przewalutowanie ( pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 

rachunku) 0,00 zł 

7.7 Umorzenie dokumentu potwierdzającego założenie rachunku 10 zł od 
dokume

ntu 

7.8 Wystawienie nowego dokumentu potwierdzającego założenie rachunku             10 zł od 
dokume

ntu 

8. Likwidacja rachunku lokaty  walutowej 5,00 zł 

9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 

9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł 
max 

30,00 zł 
za cały 

rok 

9.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł 
max 

50,00 zł 
za cały 

rok 

9.3 Umorzenie dokumentu potwierdzającego założenie rachunku 10 zł od 
dokume

ntu 

9.4 Wystawienie dokumentu potwierdzającego założenie rachunku 10 zł od 
dokume

ntu 

TAB.5  DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW    

 BANKOWYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLN I WALUTACH 

 WYMIENIALNYCH 

1. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

rachunku i/lub o wysokości salda. 
20,00 zł 

2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość 
zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek 
jest lub nie jest wolny od zajęcia./opinia bankowa/ 

50,00 zł 

3. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 20,00 zł 

4. Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w Centralnej Bazie Danych 
Dokumenty Zastrzeżone 

50,00 zł 

5. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w Banku BS 
Wolbrom  dla banków zagranicznych. 

15,00 zł 

6. Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku itp.: regulowanie zapłaty 
określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i 
płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. – wg indywidualnych dyspozycji 
klienta. 

15,00 zł 

7. Zmiana karty wzorów podpisów. 20,00 zł 



 30 

8. Sporządzenie nowej umowy lub aneksu do umowy o prowadzenie rachunku.  20,00 zł 

9. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania 
niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do 
dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów (kwota płatna od każdego 
wysłanego monitu) 

10,00 zł 

10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach 
bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

 

10.1 z Bankiem BS Wolbrom, 0,00 zł 

10.2 z innymi bankami. 0,5% min. 20,00 zł 
max. 100,00 zł 

11. Potwierdzenie wykonania blokady środków 10,00 zł 

12. Za każdą zaksięgowaną pozycje na liście płac dołączonej do przelewu  1,00 zł 

13. Wydanie kserokopii umowy, karty wzorów podpisów 20,00 zł 

14. Wydanie kserokopii dokumentu archiwalnego 20,00 zł 

15. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, 
badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez 
posiadacza rachunku – od jednego rachunku 

100,00zł 

16. Zgłoszenie reklamacji na wniosek klienta w systemie „Ognivo” 20,00 zł 

17 Wydanie pliku JPK na wniosek Klienta: 

17.1 zapis na płycie DVD 50 zł 

17.2 wysłanie w zaszyfrowanej formie elektronicznej 45 zł 

18 

 

Udzielenie informacji na wniosek komornika sądowego 

papierowo 

10 zł od strony 

max. 45zł 

elektronicznie 

5 zł od strony 

max. 45zł 

 

 DZIAŁ III. INNE USŁUGI 

TAB.1 PRZECHOWYWANIE W DEPOZYCIE BANKOWYM ORAZ 

UDOSTĘPNIANIE  SKRYTEK SEJFOWYCH I KASET DEPOZYTOWYCH   

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego (za każdy depozyt) 40,00 zł + VAT 

2. Przechowywanie depozytu: 

2.1 Miesięcznie 40,00 zł + VAT 

2.2 Rocznie 400,00 zł + VAT 

 Uwaga 1: Opłatę pobiera się od każdego złożonego depozytu 

Uwaga 2: Nie pobiera się opłat od depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu, gwarancji 
udzielonych przez BS Wolbrom oraz depozytów władz, urzędów i instytucji państwowych złożonych w 
związku toczącym się postępowaniem sądowym, administracyjnym lub zabezpieczającym 

 

3. Wynajem skrytek sejfowych:  

3.1 miesięcznie 40,00 zł + VAT 
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3.2 rocznie 400,00 zł + VAT 

 Uwaga : Opłatę pobiera się za każdą skrytkę sejfową  

4. Uszkodzenie skrytki sejfowej 200,00 zł + VAT 

5. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej 200,00 zł + VAT  

6. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej 200,00 zł + VAT 

7. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego 300,00 zł + VAT 

 

TAB.2  ZRYCZAŁTOWANE OPŁATY TELEKOMUNIKACYJNE                                

W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM   

1. Połączenia telefaksowe krajowe 5,00 zł za 1 stronę 

2. Połączenia telefaksowe zagraniczne 10,00 zł za 1 stronę 

TAB.3 CZYNNOŚCI KASOWE W PLN   

1. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunki prowadzone w BS 
Wolbrom: 

 

1.1 osób prywatnych 0,50% 
min. 4,00 zł  

1.2 podmiotów instytucjonalnych 0,50% 
min. 4,00 zł 

1.3 bieżący innych podmiotów niefinansowych  od wpłat na rachunki dokonywanych 
przez osoby trzecie 

0,50% 

min 4,00 zł 

 Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się 
pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego                       
w wysokości wynikającej z umowy. 

 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 

do kwoty 3999,99 zł 
0,50% 

min. 4,50 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 

 od kwoty równej i  powyżej 4000,00 zł 
1 % 

min. 50,00 zł 

4. Wpłaty gotówkowe na rzecz:  

4.1 ZUS, US 7,00 zł 

5. Wypłaty gotówkowe z konta:    

5.1  zlecenia do wypłaty (2910-11, 2910-12) 0,50% 
min. 5,00 zł 

6. 

 
Zamiana znaków pieniężnych ( banknoty, bilon) na inne nominały  powyżej 10  szt.  0,2% min 6,00zł 

7. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków 
w danej jednostce BS Wolbrom, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte (opłata 
jednorazowa) 

10,00 zł 

8. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek 
wrzutni 

20,00 zł 

9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie dokumentów bankowych lub innych dla klientów nie 
posiadających rachunków w BS  Wolbrom  

50,00 zł + VAT  

TAB.4 CZYNNOŚCI KASOWE W  WALUTACH WYMIENIALNYCH   

1. Wpłata gotówkowa dokonana w walucie obcej na rachunki prowadzone 
w Bankach zagranicznych 

0,2 % 
min. 20,00 zł 



 32 

2. Wpłaty gotówkowe dokonywane przez osoby trzecie na rachunki prowadzone w BS 
Wolbrom: 

 

2.1 
osób prywatnych 

0,2 % 
min. 20,00 zł 

2.2 
podmiotów instytucjonalnych 

0,2 % 
min. 20,00 zł. 

 Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się 
pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w 
wysokości wynikającej z umowy. 

 

3 Realizacja przekazów wychodzących do banków krajowych i zagranicznych: 
Prowizja pobierana niezależnie od prowizji wymienionej w pkt. 2  

 

3.1   SEPA przelew w formie papierowej  
przelew wychodzący w EUR,  rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA, niezawierający 
jakichkolwiek innych dodatkowych instrukcji, bank będący uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA) 

20,00 zł 

3.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG do kraju innego niż Polska¹ 
przelew w formie papierowej 

35,00 zł 

3.3 Polecenie przelewu w walucie obcej ( wysyłane do banków krajowych)Polecenie wypłaty 

przelew w formie papierowe¹j  

0,25 % min. 40 zł 

max. 400 zł 

4. Dodatkowe opłaty: 

4.1 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym                           
( „pilnym”)dostępna w EUR, USD, GBP, PLN: 
Uwaga: Opcja dozwolona dla przekazów 3.2 lub 3.3. Opłata pobierana niezależnie od opłaty 
wymienionej w pkt. 3.2  lub 3.3 

120,00 zł 

4.2 Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na 
zlecenie klienta 

120,00 zł + koszty 
banków trzecich 

4.3 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 
obrocie dewizowym 
Uwaga: w przypadku przekazywania telefaksem, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną 
opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną stronę telefaksu krajowego-  
 5,00zł, za jedną stronę telefaksu zagranicznego-  10,00zł 

10,00 zł 

4.4 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie klienta 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.  

120,00 zł + koszty 
banków trzecich 

4.5 Realizacja przelewu z opcją kosztową OUR 
Opcja dostępna tylko dla przelewów 3.2 lub 3.3 
Niezależnie od prowizji pobiera się prowizję z pkt. 3.2 lub 3.3 

100,00 zł 

 

¹Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 4.5 w przypadku opcji kosztowej "OUR 

DZIAŁ IV. KREDYTY,  GWARANCJE BANKOWE I KARTY KREDYTOWE 

TAB.1 KREDYTY I GWARANCJE BANKOWE   

 

 

Klienci 

posiadający 

w banku 

rachunek*  

(w %)  

Klienci nie 

posiadający 

w banku 

rachunku  

(w %) 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku o: kredyt, gwarancję, poręczenie:¹ 

1.1 na działalność rolniczą 0,1 % min. 100 zł max. 1000 zł 

1.2 na działalność gospodarczą 0,3 % min. 400 zł max. 1000 zł 

2. 
Prowizja za udzielnie  kredytu: 

 

2.1 Na działalność gospodarczą i rolniczą: 
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2.1.1 w rachunku kredytowym: 

2.1.1.1  do 500 tys. złotych 1,9 2,5 

2.1.1.2 powyżej 500 tys. złotych 1,5 2 

2.1.2 w rachunku bieżącym: 

2.1.2.1  do 500 tys. złotych 1,9 2,5 

2.1.2.2 powyżej 500 tys. złotych 1,5 2 

2.1.3 kredyt „pod zwrot vat” 1,9 2,5 

2.1.4 Kredyt rewolwingowy 1,9 2,5 

2.1.5 Płatniczy 1 – 

2.1.6 Sezon 2,5 3,5 

2.1.7 Inwestycyjny 1,9 2,5 

2.2  Inwestycyjne z dopłatami „ARiMR”   

2.2.1 prowizja od udzielonego kredytu 1 1 

2.2.2 prowizja od zaangażowania kredytu na dzień 31.12. każdego roku  
płatna do 15.01. każdego roku / nie pobierana w roku uruchomienia kredytu/ 

1  
nie mniej niż 

200zł 

1  
nie mniej niż 

200zł. 

2.3  Obrotowe z dopłatami „ARiMR”   

2.3.1 prowizja od udzielonego kredytu 1 1 

2.3.2 prowizja od zaangażowania kredytu na dzień 31.12. każdego roku  
płatna do 15.01. każdego roku / nie pobierana w roku uruchomienia kredytu/ 

1 
nie mniej niż 

50zł 

1 
nie mniej niż 

50zł 

2.4 Kredyty technologiczne  1,9 2,5 

2.5 Gotówkowe konsumpcyjne 

2.5.1 Remontowe: 

a.      prowizja za udzielenie kredytu 

 

2 

 

3 

2.5.2 Gotówkowe: 

a. prowizja za udzielenie kredytu 

 

3,5 

 

4,5 

2.5.3 ROR  

a.      prowizja za udzielenie kredytu 

b.       prowizja za odnowienie kredytu w ROR 

 

 

2 

1,5 

 

 

- 

- 

2.6 Hipoteczne   

2.6.1 Mieszkaniowe: 

a.    prowizja przygotowawcza 

b.   prowizja za udzielenie kredytu 

 

1 

0,5 

 

2 

0,5 
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2.6.2 Uniwersalne: 

a.   prowizja przygotowawcza 

b.  prowizja za udzielenie kredytu 

 

1 

1,5 

 

2 

1,5 

2.7 Kredyty dla budżetu:    

2.7.1 w rachunku bieżącym 0,8 - 

2.7.2 w rachunku kredytowym 1 1,5 

2.8 Prowizja za otwarcie linii gwarancyjnej: 1 1,5 

2.9 Prowizja za wystawienie gwarancji oraz wystawienie gwarancji w ramach 

linii gwarancyjnej w wysokości zależnej od terminu ważności gwarancji: 
  

2.9.1 do 6 miesięcy  1 1,5 

2.9.2 do 12 miesięcy 3 3,5 

2.9.3 powyżej 12 miesięcy   5 5,5 

2.10 Prowizja za dokonanie na wniosek klienta prolongaty kredytu:   

2.10.1 do roku 2 2 

2.10.2 powyżej roku 3 3 

2.11 Prowizja za zawarcie ugody:   

2.11.1 do roku 2 2 

2.11.2 powyżej roku 3 3 

3. Opłata za sporządzenie i wysłanie upomnienia o spłatę odsetek lub kredytu , 
wezwania do zapłaty, wezwania na rozmowę  w sprawie spłaty kredytu  2) 10,00 zł  

4. Opłata za zmianę formy zabezpieczenia kredytu  100,00 zł  

5. Wydanie zgody na bezciężarowe odłączenie działki z KW/wyodrębnienie 

lokalu/nieruchomości 
100,00 zł 

6. Opłata za wydanie odpisu umowy o kredyt  40,00 zł  

7. opłata  za  czynności  związane z obsługą  kredytów- wydanie zaświadczenia 
z  informacją  o kredycie  lub   zaświadczenia  o  terminowości  spłaty ,   lub o 
wysokości  zapłaconych odsetek itp                                

50,00 zł  

8. Opłata za wystawienie zaświadczenia o wykreśleniu z hipoteki2), 
wykreślenie z rejestru zastawów, wykreślenie cesji z polisy 
ubezpieczeniowej, wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania z polisy 
ubezpieczeniowej stanowiące zabezpieczenie kredytu 

40,00 zł  

9. Opłata za wydanie promesy kredytowej  500 zł 

10. Opłata za korektę danych w bazie BIK wykonaną na wniosek  klienta 65,00 zł 

11. Wizytacja u Klienta przeprowadzona przez pracownika Banku w celu oceny 
ryzyka kredytowego pobierana jest gdy trasa przejazdu wynosi powyżej 
50km  ( na etapie składania wniosku kredytowego)  
 

Zgodnie ze stawką ogłoszoną 
w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 
marca 2002r. określającym 
stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu jednak nie mniej niż 
50,00 zł    

 

12. Inspekcja u Kredytobiorcy- kontrola prawidłowości (celowości) 
wykorzystania kredytu oraz stopnia zaawansowania prac (dotyczy kredytów 
na działalność gospodarczą i rolniczą) 

50,00 zł 
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13.  Pisemne wezwanie o uzupełnienie dokumentów do kredytu 30,00 zł 

14.  Opłata za pobranie zaległej raty kredytu z rachunku zgodnie z 
pełnomocnictwami 2) 2,50 zł 

15. 
 
 

Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny 
zdolności kredytowej na wniosek Klienta4 

0.3% 
( od kwoty wnioskowanego 

kredytu) min. 500 zł 
max. 1000 zł 

16. Sporządzenie Aneksu na wniosek Klienta - zmiana innych postanowień 
umowy z wyłączeniem: 
- zmiany przedmiotu zabezpieczenia kredytu,   
- prolongaty kredytu,  
- zmiany oprocentowania ze zmiennego na stałe. 

100 zł 

17 Aneks- kredyt z dopłatą BGK do oprocentowania :³ 

17.1 gdy Wnioskodawcy przysługuje 2 p. p dopłaty 0,75% 

17.2 gdy Wnioskodawcy przysługuje 1 p. p dopłaty 0,25% 

Objaśnienia:* Klient posiadający rachunek w Banku  to klient posiadający rachunek bieżący lub rolniczy, na który 

dokonywane są wpływy co najmniej raz na kwartał ( licząc 12 m-cy wstecz) ;  klient posiadający rachunek ROR lub  a`vista na 

który dokonywane są wpływy co miesiąc ( licząc 6 m-cy wstecz). 

Prowizje podlegają negocjacji. 

1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie 

odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. W przypadku udzielenia 

kredytu/gwarancji/poręczenia prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za 

przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kredytu/gwarancji/poręczenia. Nie dotyczy kredytów udzielonych                             

w konsorcjum bankowym. 

2) nie dotyczy kredytów konsumenckich, zawartych od 11.03.2016r. (w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie 

konsumenckim )  

3) od wartości kwoty udzielonego limitu/wartości Aneksu w przypadku kredytów odnawialnych/nieodnawialnych 

4) prowizja pobierana tylko w przypadku Przedsiębiorcy  

TAB.2 KARTA VISA CREDIT 

1. Wydanie nowej karty 0,00 zł 

2. Wznowienie karty 0,00 zł 

3. Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana od 2 roku użytkowania, 
 jeżeli w poprzednim wartość transakcji obciążających rachunek karty wyniosła: 

 

3.1 mniej niż 6.000,00 zł 54,00 zł 

3.2 co najmniej 6.000,00 zł 0,00 zł 

4. Wydanie dodatkowej karty 0,00 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty 0,00 zł 

6. Wydanie duplikatu karty 0,00 zł 

7. Zmiana nr PIN w bankomacie 0,00 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka nr PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł 

9. Telefoniczne odblokowanie nr PIN na wniosek Użytkownika karty 0,00 zł 

10. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 

karty kredytowej do płatności bezgotówkowych w kraju i zagranicą 
0,00 zł 

11. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków:  
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11.1 w kraju 3 % minimum 5,00 zł 

11.2 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

kredytowej do płatności gotówkowych 
3 % minimum 10,00 zł 

12. Przelew z karty 3 % minimum 5,00 zł 

13. Sprawdzenie salda w bankomacie 0,00 zł 

14. Generowanie zestawienia operacji i wysyłka na wskazany adres 0,00 zł 

15. Sporządzenie mini-wyciągu w bankomacie 0,00 zł 

16. Zmiana danych osobowych Użytkownika karty 0,00 zł 

17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0,00 zł 

18. Obsługa nieterminowej spłaty 10,00 zł 

19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 3% minimum 40,00 zł 

20. Kwota dozwolonej niedopłaty 10,00 zł 

21. Minimalna kwota do rozłożenia na raty 300,00 zł 

22. Prowizja za przewalutowanie /transakcje gotówkowe i bezgotówkowe w 
walucie innej niż PLN/  

3% od transakcji 

 

 


