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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 
 
 

1.  Taryfa  opłat  i  prowizji  bankowych Banku  Spółdzielczego w Głogówku  dla  klientów indywidualnych zwana dalej  

Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego  w Głogówku, zwanego 

dalej Bankiem. 

      2.  Opłaty i prowizje pobierane są: 
 

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

2)  miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
 

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

4)  zgodnie z zawartą umową. 
 

3.  Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank 

przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

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

5. 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. 

6.  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. 

7.  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. 

8.  Zgodnie z  uregulowaniami Międzynarodowej Izby  Handlowej w  Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP 

nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank Spółdzielczy w Głogówku niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami 

zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane 

opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 

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

10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 

umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 

sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać 

z umów zawieranych z Bankiem. 

13. Użyte w tabeli określenie „wpłata własna” oznacza wpłatę gotówkową wykonaną na rachunek w Banku przez 

posiadacza/współposiadacza lub pełnomocnika rachunku. 

14. Okresowe opłaty Bank pobiera jedynie za okres obowiązywania umowy ramowej. Opłaty uiszczone z góry podlegają 

proporcjonalnemu zwrotowi. 
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TAB.1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Konto 
ROR 

Konto 
JUNIOR 

Konto 
STUDENT 

Konto 
SENIOR 

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

2. Prowadzenie rachunku1,2 miesięcznie 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.        Wpłata własna gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Wypłata gotówkowa3 za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Przelewy krajowe  

5.1 Przelew wewnętrzny  

5.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej eBankNet 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.3 wprowadzenie do systemu/ wygenerowanie 
polecenia przelewu i jego realizacja przez 
pracownika Banku na wniosek klienta 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR  

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

5.2.2 w systemie bankowości internetowej eBankNet 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

5.2.3 wprowadzenie do systemu/ wygenerowanie 
polecenia przelewu i jego realizacja przez 
pracownika Banku na wniosek klienta 

7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 

5.2.4 w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6 Przekazy w obrocie dewizowym  

6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie 
dewizowym, otrzymywanych z banków 
krajowych i zagranicznych: 

 

6.1.1 przelewy SEPA od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.1.2 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów 
„BEN” lub „SHA” 

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.2 Zwrot niepodjętej 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 

0,15%  
min 20 zł 

max 100 zł 

6.3 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta4 

za zlecenie 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

 banków 
trzecich 

6.4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie 
dewizowym wysyłanych do banków krajowych 
i zagranicznych w trybie standardowym: 

 

6.4.1 polecenie przelewu SEPA 

od transakcji 
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

6.4.2 polecenie przelewu w walucie obcej5 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie 
dewizowym wysyłanych do banków krajowych 
i zagranicznych w trybie niestandardowym 
w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 

od transakcji 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

6.6 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + 
koszty  

banków 
trzecich 

6.7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty6 od transakcji 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

6.8 Wygenerowanie przekazu w obrocie dewizowym 
wysyłanego do banków krajowych i zagranicznych 
przez pracownika na wniosek klienta 

za przekaz 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7. Zlecenie stałe   

7.1 Złożenie zlecenia stałego 

od dyspozycji 

2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

7.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7.3 Realizacja zlecenia stałego7 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

8. Polecenie zapłaty:  

8.1 Realizacja polecenia z rachunku posiadacza na 
rachunek prowadzony w innym banku krajowym 

za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

  8.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł  

9. System bankowości internetowej eBankNet   

9.1 Aktywacja dostępu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 Dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 Wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Konto 
ROR 

Konto 
JUNIOR 

Konto 
STUDENT 

Konto 
SENIOR 

9.4 Lista haseł jednorazowych (50 haseł) za listę  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.5 Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do 
rachunku 

od dyspozycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.6 Przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.7 Zmiana w karcie uprawnień od dyspozycji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10. SMS Banking:  

10.1 Przekazywanie komunikatów dotyczących 
rachunku za pośrednictwem SMS  na telefon 
komórkowy zgodnie z dyspozycją klienta8 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 
wysłany 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

11. Czeki:  

11.1 Wydanie blankietów czekowych za czek 1 zł x 1 zł 1 zł 

11.2 Inkaso czeków za czek 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek 10 zł x 10 zł 10 zł 

12. Karty debetowe  

12.1 Wydanie karty do rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2 Wznowienie karty do rachunku jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.3 Użytkowanie karty debetowej (opłata zawiera 
pakiet ubezpieczeniowy –Bezpieczna karta)   

miesięcznie 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł 2,40 zł 

12.4 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

12.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.6 Transakcje gotówkowe:  

12.6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS  i innych 
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami9 od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.6.2 w innych bankomatach akceptujących kartę w 
kraju 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.6.3 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 

2% 
 min.10 zł 

2% 
 min.10 zł 

2% 
 min.10 zł 

2% 
 min.10 zł 

12.6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.6.5 
w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 

2% 
 min.10 zł 

2% 
 min.10 zł 

2% 
 min.10 zł 

2% 
 min.10 zł 

12.6.6 poprzez usługę Visa cash back w Polsce od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

12.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.8 Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.9 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty 

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

13. Zestawienie transakcji płatniczych  

13.1 Wyciąg miesięczny  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

   13.2 Odpis wyciągu na wniosek klienta:   

13.2.1 
za rok bieżący 

za każdy 
miesiąc 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.2.2 
za lata poprzednie 

za każdy 
miesiąc 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.2.3 wydanie odpisu wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
1 Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 
2 Opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się z góry pierwszego dnia roboczego miesiąca którego opłata dotyczy.    
3 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. 12:00.  
4 Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
6 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP 
obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
7 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.   
8 Opłata pobierana pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca którego usługa dotyczy. 
9Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 
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TAB.2. Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie 

  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Rachunek 
oszczędnościowy  a’vista  

w PLN* 

Rachunek oszczędnościowy  
a’vista 

w walucie 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku10,11 miesięcznie 0 zł 5 zł 

3. Wydanie książeczki  jednorazowo 12 zł x 

4.        Wpłata własna gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 

5. Wypłata gotówkowa12,13 za wypłatę 0 zł 0 zł 

6. Przelewy krajowe  

6.1 Przelew wewnętrzny   

6.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

1,50 zł 1,50 zł 

6.1.3 wprowadzenie do systemu/ wygenerowanie 
polecenia przelewu i jego realizacja przez 
pracownika Banku na wniosek klienta 

5 zł 5 zł      

6.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR  

6.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

4 zł x 

6.2.2 wprowadzenie do systemu/ wygenerowanie 
polecenia przelewu i jego realizacja przez 
pracownika Banku na wniosek klienta 

7 zł x 

6.2.3 w systemie SORBNET za przelew 30 zł x 

7. Przekazy w obrocie dewizowym  

7.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, 

otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 
 

7.1.1 przelewy SEPA 

od transakcji 

5 zł 5 zł 

7.1.2 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów 
„BEN” lub „SHA” 

20 zł 20 zł 

7.2 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 
od transakcji 

0,15%  
min 20 zł max 100 zł 

0,15%  
min 20 zł max 100 zł 

7.3 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta14 za zlecenie 

110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków 
trzecich 

7.4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie 
dewizowym wysyłanych do banków krajowych 
i zagranicznych w trybie standardowym: 

 

7.4.1 polecenie przelewu SEPA 

od transakcji 
15 zł 15 zł 

7.4.2 polecenie przelewu w walucie obcej15 20 zł 20 zł 

7.5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie 
dewizowym wysyłanych do banków krajowych 
i zagranicznych w trybie niestandardowym 
w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 

od transakcji 120 zł 120 zł 

7.6 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 

7.7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty16 od transakcji 80 zł 80 zł 

7.8 Wygenerowanie przekazu w obrocie dewizowym 
wysyłanego do banków krajowych i zagranicznych 
przez pracownika na wniosek klienta 

za przekaz 5 zł 5 zł  

8. System bankowości internetowej eBankNet   

8.1 Aktywacja dostępu jednorazowo 0 zł 0 zł 

8.2 Dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 

8.3 Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do 
rachunku 

od dyspozycji 0 zł 0 zł 

8.4 Przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł 5 zł 

8.5 Zmiana w karcie uprawnień od dyspozycji 5 zł 5 zł 

9. SMS Banking   

9.1 Przekazywanie komunikatów dotyczących 
rachunku za pośrednictwem SMS  na telefon 
komórkowy zgodnie z dyspozycją klienta 17 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany przez 
Bank 

0,30 zł 0,30 zł 

10. Karty debetowe do rachunku w EURO  

10.1 Wydanie karty do rachunku jednorazowo x 0,00 zł 

10.2 Wznowienie karty do rachunku jednorazowo x 10 zł 

10.3 Użytkowanie karty (opłata zawiera pakiet 
ubezpieczeniowy –Bezpieczna karta) 

miesięcznie x 2,40 zł(**promocja)  

10.4 Wydanie duplikatu karty jednorazowo x 15 zł 

10.5 Transakcje bezgotówkowe18 od transakcji x 0 zł 
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10 Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 
11 Opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się z góry pierwszego dnia roboczego miesiąca którego opłata dotyczy.    
12Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. 12:00.  
13Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 tys. euro należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty do godz. 9:00.  
14 Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
15 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
16Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP 
obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
17 Opłata pobierana pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca którego usługa dotyczy. 
18 W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 2% 
wartości transakcji, przy zastosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego. 
*Rachunek potwierdzony książeczką oszczędnościową. 
** Dla kart wydanych do dnia 31-12-2017 promocja 0 zł w okresie ważności karty. 

  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Rachunek 
oszczędnościowy  a’vista  

w PLN* 

Rachunek oszczędnościowy  
a’vista 

w walucie 

10.6 Transakcje gotówkowe:  

10.6.1 we wszystkich bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych zgodnie z zawartymi 
umowami18 

od transakcji x 0 zł 

10.6.2 w innych bankomatach akceptujących kartę w 
kraju 

od transakcji x 5 zł 

10.6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji x 2% min 10 zł 

10.6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji x 5 zł 

10.6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji x 2% min 10 zł 

10.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika 

jednorazowo x 10 zł 

10.8 Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo x 5 zł 

11. Zestawienie transakcji  

11.1 Wyciąg miesięczny  jednorazowo x 0 zł 

11.2 Odpis wyciągu za wyciąg x 5 zł 

11.2.1 
za rok bieżący 

za każdy 
miesiąc 

5 zł 5 zł 

11.2.2 
za lata poprzednie 

za każdy 
miesiąc 

10 zł 10 zł 

11.2.3 wydanie odpisu wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 5 zł 

12. Inne czynności  

12.1 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby 
w drodze cesji 

jednorazowo 20 zł x 

12.2 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji 
wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie 
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności w związku 
z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 

jednorazowo 20 zł x 
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TAB.3. Rachunki dla PKZP oraz osób fizycznych będących 
członkami rad rodziców. 

  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Rachunek oszczędnościowy  a’vista w PLN 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku18,19 miesięcznie 5 zł 

3. Wpłata własna gotówkowa za wpłatę 0 zł 

4. Wypłata gotówkowa20 za wypłatę 0 zł 

5 Przelewy krajowe  

5.1 Przelew wewnętrzny   

5.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

1,50 zł 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej eBankNet 0 zł 

5.1.3 wprowadzenie do systemu/ wygenerowanie 
polecenia przelewu i jego realizacja przez 
pracownika Banku na wniosek klienta 

5 zł 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR  

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

4 zł 

5.2.2 w systemie bankowości internetowej eBankNet 1 zł 

5.2.3 wprowadzenie do systemu/ wygenerowanie 
polecenia przelewu i jego realizacja przez 
pracownika Banku na wniosek klienta 

7 zł 

5.2.4 w systemie SORBNET za przelew 30 zł 

6. Przekazy w obrocie dewizowym  

6.1 Realizacja (skup) przekazów w obrocie 
dewizowym, otrzymywanych z banków 
krajowych i zagranicznych: 

 

6.1.1 przelewy SEPA 

od transakcji 

5 zł 

6.1.2 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów 
„BEN” lub „SHA” 

20 zł 

6.2 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 
od transakcji 

0,15%  
min 20 zł max 100 zł 

6.3 Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta21 za zlecenie 110 zł + koszty banków trzecich 

6.4 Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie 
dewizowym wysyłanych do banków krajowych 
i zagranicznych w trybie standardowym: 

 

6.4.2 polecenie przelewu SEPA 

od transakcji 
15 zł 

6.4.3 Polecenie przelewu w walucie obcej22 20 zł 

6.5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie 
dewizowym wysyłanych do banków krajowych 
i zagranicznych w trybie niestandardowym 
w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 

od transakcji 120 zł 

6.6 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 110 zł + koszty banków trzecich 

6.7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty23 od transakcji 80 zł 

6.8 Wygenerowanie przekazu w obrocie dewizowym 
wysyłanego do banków krajowych i zagranicznych 
przez pracownika na wniosek klienta 

za przekaz 5 zł 

7. System bankowości internetowej eBankNet   

7.1 Aktywacja dostępu jednorazowo 0 zł 

7.2 Dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 

7.3 Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do 
rachunku 

od dyspozycji 0 zł 

7.4 Przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł 

7.5 Zmiana w karcie uprawnień od dyspozycji 5 zł 

7.6 wysyłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS za sms 0 zł 

7.7 lista haseł jednorazowych jednorazowo 0 zł 

8. SMS Banking   

8.1 Przekazywanie komunikatów dotyczących 
rachunku za pośrednictwem SMS  na telefon 
komórkowy zgodnie z dyspozycją klienta 24 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany przez 
Bank 

0,30 zł 

9. Czeki  

9.1 Wydanie blankietów czekowych za czek 1 zł 

9.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za czek 10 zł 
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18Opłatę za prowadzenie rachunku nie pobiera się w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 
19 Opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się z góry pierwszego dnia roboczego miesiąca którego opłata dotyczy.    
20Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. 12:00.  
21 Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
22 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
23 Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP 
obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
24 Opłata pobierana pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca którego usługa dotyczy. 

TAB.4. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 

25Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. 12:00.  
26Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 tys. zł należy awizować, co najmniej 2 dzień przed dokonaniem wypłaty do godz. 9:00.  
27 Opłata pobierana pierwszego dnia roboczego po zakończeniu miesiąca którego usługa dotyczy. 

TAB.5. Kredyty, weksle i gwarancje bankowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka 

1. Prowizje  

1.1 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 
gotówkowego 

  

1.1.1 z terminem spłaty do 1-go roku jednorazowo od 
przyznanej 

kwoty 

2% 

1.1.2 z terminem spłaty  do 3 lat   3% 

1.1.3 z terminem spłaty powyżej 3 lat  4% 

1.2 Prowizja od kredytu „okazjonalnego”:  

1.2.1 dla posiadaczy ROR/rachunku bieżącego jednorazowo od 
przyznanej 

kwoty 

1,5% 

1.2.2 
dla pozostałych Klientów 

3% 

1.3. 
Wygodny kredyt jednorazowo od 

przyznanej 
kwoty 

6% 

1.4. 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 
mieszkaniowego 

jednorazowo od 
przyznanej 

kwoty 
2% 

1.5. 
Prowizja od kwoty przyznanego uniwersalnego 
kredytu hipotecznego 

jednorazowo od 
przyznanej 

kwoty 
2%  

1.6. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu w ROR jednorazowo od 
przyznanej kwoty 

2%  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Rachunek oszczędnościowy a’vista w PLN 

10. Zestawienie transakcji  

10.1 Wyciąg miesięczny  jednorazowo 0 zł 

10.2 Odpis wyciągu   za wyciąg 5 zł 

10.2.1 za rok bieżący 
za każdy 
miesiąc 

5 zł 

10.2.2 
za lata poprzednie 

za każdy 
miesiąc 

10 zł 

10.2.3 wydanie odpisu wtórników dowodów księgowych za dokument 5 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Rachunki lokaty w 
złotych 

Rachunki lokaty w 
walutach obcych 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0zł 

3. Wydanie książeczki  jednorazowo 2 zł x 

4. Wpłata własna gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 

4. Wypłata gotówkowa25,26 za wypłatę 0 zł 0 zł 

5 Przelewy krajowe  

5.1 Przelew wewnętrzny za przelew 1 zł 1 zł 

6. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze 
cesji 

 
jednorazowo 

30 zł 30 zł 

7. Przyjęcie lub odwołanie zawiadomienia o utracie 
książeczki 

jednorazowo 
10 zł x 

8. System bankowości internetowej eBankNet   
8.1 Aktywacja dostępu jednorazowo 0 zł 0 zł 

8.2 Dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 

8.3 Zablokowanie lub odblokowanie dostępu do 
rachunku 

od dyspozycji 
0 zł 0 zł 

8.4 Przywrócenie pierwotnego hasła od dyspozycji 5 zł 5 zł 

8.5 Zmiana w karcie uprawnień od dyspozycji 5 zł 5 zł 

9. SMS Banking   

9.1 Przekazywanie komunikatów dotyczących 
rachunku za pośrednictwem SMS  na telefon 
komórkowy zgodnie z dyspozycją klienta 27 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany przez 
Bank 

0,30 zł 0,30 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania 
Stawka 

2. 
Od kwoty przedłużenia kredytu w ROR jednorazowo 

od przedłużonej 
kwoty 

2% 

3. 
Od podwyższenia kwoty kredytu jednorazowo od 

podwyższanej 
kwoty 

2% 

4. Inne usługi  

4.1 Za wykonanie odpisu umowy kredytowej jednorazowo 20 zł 

4.2 Prolongowanie terminu spłaty kredytu  

4.2.1 do miesiąca od kwoty której 
ulga dotyczy 

1% min.10 zł 

4.2.2 powyżej miesiąca 1,5% min. 10 zł 

4.3. 
Za inne czynności wykonane na życzenie klienta 
związane ze zmianą warunków umowy np. zmiana 
prawnego zabezpieczenia 

jednorazowo 
100 zł 

4.4 
Za inne czynności związane z kredytem na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
wg kosztów rzeczywistych 

5. 

Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo 
od kwoty 

wcześniejszej 
spłaty 

0 zł 

6. 
Wydanie opinii bankowej/zaświadczenia  na 
wniosek kredytobiorcy28 za opinię 80 zł 

28 Opłata zawiera podatek VAT. 

TAB.6. Karty kredytowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka 

1. Wydanie nowej karty:   

1.1 BPS VISA Credit 

jednorazowo 

0 zł 

1.2 VISA Gold 0 zł 

1.3 MasterCard Credit 0 zł 

2. Wznowienie karty:  

2.1 BPS VISA Credit 

jednorazowo 

25 zł 

2.2 VISA Gold 25 zł 

2.3 MasterCard Credit 25 zł 

3. Obsługa karty kredytowej; Opłata 
pobierana, jeżeli w poprzednim wartość 
transakcji bezgotówkowych i wypłat 
gotówkowych: 

 

3.1 BPS VISA Credit/ MasterCard Credit  

3.1.1 mniej niż 6 000 zł 

rocznie 

54 zł 

3.1.2 co najmniej 6 000 zł 
 

0 zł 

3.2 BPS VISA Gold  

3.2.1 mniej niż 25 000 zł 
rocznie 

150 zł 

3.2.2 co najmniej 25 000 zł 0 zł 

4. Wydanie/wznowienie dodatkowej karty  

4.1 BPS VISA Credit 

jednorazowo 

25 zł 

4.2 BPS VISA Gold 25 zł 

4.3 MasterCard Credit 25 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty  

5.1 BPS VISA Credit 

jednorazowo 

35 zł 

5.2 BPS VISA Gold 70 zł 

5.3 MasterCard Credit 35 zł 

6. Wydanie duplikatu karty29  

6.1 BPS VISA Credit 

jednorazowo 

25 zł 

6.2 BPS VISA Gold 25 zł 

6.3 MasterCard Credit 25 zł 

7. Wydanie nowej karty w miejsce karty 
zastrzeżonej 

 

7.1 BPS VISA Credit 

jednorazowo 

25 zł 

7.2 BPS VISA Gold 25 zł 

7.3 MasterCard Credit 25 zł 

8. Zmiana numery PIN w bankomatach świadczących 
taką usługę 

jednorazowo 0 zł 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika karty 

jednorazowo 10 zł 

10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

jednorazowo 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania 
Stawka 

11. Transakcje bezgotówkowe30,31 od transakcji 0 zł 

12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach 
banków: 

 

12.1 w kraju 
od transakcji 

3% min 5 zł 

12.2 za granicą 3% min 10 zł 

13. Przelew z karty za przelew 3% min 5 zł 

14. Sprawdzenie salda w bankomacie32: od transakcji 0 zł 

15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek 
Użytkownika karty za wskazany okres 

jednorazowo 10 zł 

16. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. 
ostatnie 10 transakcji)  od transakcji 0 zł 

17. Zmiana danych Użytkownika karty 
jednorazowo 

0 zł 

18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 0 zł 

19. Zmiana limitów na karcie 
 

od zmiany 0 zł 

20. Obniżenie wysokości limitu kredytowego od zmiany 0 zł 

21. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od 
kwoty salda 
końcowego 

okresu 
rozliczeniowego 

3% min 40 zł 

22.  Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 
29 Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
30 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
31 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 dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.  
32Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

TAB.7. Pozostałe czynności 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka 

1. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z 
tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z 
opłatą za prowadzenie rachunku 

za monit 6,60 zł 

2. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ 
egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym 

za każdy 0,5% min. 20 zł max.100 zł 

3. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do rachunku  z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 

  

3.1 w Banku 
od transakcji 

20 zł 

3.2 w innych bankach krajowych 60 zł 

4. Wykonanie szczególnych dyspozycji klienta – zablokowanie określonej 
kwoty, ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, 
akumulacji wpływów, pozostawienie na rachunku z każdego salda 
określonej kwoty  

od zrealizowanej 
dyspozycji 

10 zł 

5. Upomnienie telefoniczne o zapłatę należności Banku z tytułu powstania 
niedopuszczalnego salda debetowego lub zalegania z opłatą za 
prowadzenie rachunku 

od wykonanego 
telefonu 

5 zł 

6. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku za każde 5 zł 

7. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego 
śmierci 

jednorazowo 30 zł 

8. Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

jednorazowo 30 zł 

9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bądź przedmiotów 
podlegających zastrzeganiu33 

jednorazowo za 
każde 

35 zł 

10. Wydanie kserokopii umowy depozytowej lub kredytowej jednorazowo 20 zł 

11. Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku za każdą 10 zł 

12. Sporządzenie na życzenie Klienta zaświadczenia/opinii o rachunku34 jednorazowo 40 zł 

13. Poszukiwanie rachunków- na nazwisko jednej osoby zlecone przez 
składającego zapytanie 

jednorazowo 40 zł 

14. Przekształcenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  jednorazowo 20 zł 

14. Czynności niestandardowe za każdą 20 zł 
33,34 Opłata zawiera podatek VAT. 
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TAB.8. Czynności kasowe w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe    

1.1 Na rachunki prowadzone w Banku przez osobę nie będącą  właścicielem 
tych rachunków 

od transakcji 1,50 zł 

1.2 Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych od kwoty 0,5% min. 4 zł 

1.3 Na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych w systemie 
SORBNET 

od kwoty 0,5% min.30 zł 

2. Wymiana gotówki na inne nominały powyżej 10 sztuk jednorazowo 2 zł 

3. Wypłata z konta „zlecenia do wypłaty”  od kwoty 0,5% min.5 zł 

4. Realizacja czeku obcego od kwoty 0,5% min.5 zł 

 


