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Dział I.   Postanowienia ogólne 

Rozdział  1. Zasady pobierania prowizji i opłat 
 

§ 1 
 

1. Niniejsza Taryfa określa wysokość i zasady pobiera prowizji i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych, SKO, PKZP oraz Rad Rodziców w 

jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Halinowie. 
 

2. Pojęcia stosowane w Taryfie oznaczają: 

1) Bank – Bank Spółdzielczy w Halinowie i jego jednostki organizacyjne, 

2) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinforma-
tycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujących w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

3) IKZE - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, 

4) IKE - Indywidualne Konto Emerytalne, 

5) kraj – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

6) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 

7) Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP) – rachunek płatniczy dedykowany klientom indywidualnym, którzy na moment złożenia wniosku o otwarcie tego ra-

chunku, nie posiadają rachunku płatniczego w innym banku. Bank jest zobowiązany prowadzić PRP i realizować określone czynności bankowe zgodnie z zasa-

dami wynikającymi z przepisów ustawy o usługach płatniczych, 

8) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy, 

9) SKO – Szkolne Kasy Oszczędnościowe, 

10) PKZP – Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe, 

11) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB - Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 

12) środki identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności lo-

gin i hasło, token online i kody SMS, 

13) Taryfa – Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej oraz walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Hali-

nowie dla klientów indywidualnych oraz SKO, PKZP i Rad Rodziców. 
 

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych i podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 

0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 
 

4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 
 

5. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgo-

tówkowej.  
 

6. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie 

prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 
 

7. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 

2) cyklicznie, 
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3) w innych terminach wskazanych w niniejszej Taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a Bankiem. 
 

8. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 7 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 

1) do 19 dnia każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie rachunków, 

2) w ostatnim dniu każdego miesiąca – w przypadku pozostałych opłat, w tym opłat za używanie kart (druga część składowa opłaty za używanie kart naliczana w 

przypadku odpowiednio nie wykonania transakcji bezgotówkowych na wymaganą kwotę lub nie wykonania wymaganej ilości transakcji, pobierana jest 3 dnia robo-

czego następnego miesiąca), 

z zastrzeżeniem, że opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącu rozpoczęcia oraz w miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank. 
 

9. Opłaty roczne pobierane z góry są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty lub usługa 

została wycofana z oferty Banku. 
 

10. Pakiety dla klientów indywidualnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) Unikonto dla Młodych – dla klientów indywidualnych wchodzących w świat finansów, którzy są w wieku od 13 do 18 lat;  

2) Unikonto Student – dla klientów indywidualnych wchodzących w dorosłość, którzy są w wieku od 18 do 26 lat, 

3) Unikonto Standard – dla klientów indywidualnych,  

4) Unikonto Net - dla klientów indywidualnych dokonujących samodzielnej obsługi w oparciu o kanały zdalne i urządzenia samoobsługowe, 

5) Unikonto Gold – dla klientów indywidualnych, którzy zgromadzili w Banku aktywa w wysokości 100.000,00 zł i wyższej, 

6) Unikonto Senior – dla klientów indywidualnych korzystających ze świadczeń emerytalnych, 

7) Unikonto Walutowe – rachunek otwierany i prowadzony dla klientów indywidualnych w euro (EUR) i dolarach amerykańskich (USD). 
 

11. Klient indywidualny, który w okresie od dnia 24.03.2022 r. do 31.03.2023 r. zawrze z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego 

„Unikonto Standard” może uczestniczyć w promocji na zasadach określonych w Regulaminie Promocji „Sąsiedzka Pomoc”. 
 

12. Z pakietu „Konto TAK!” mogą korzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku.  
 

13. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klienta, Zarząd Banku może podjąć decyzję o okresowym obniżeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji 

i/lub opłat przewidzianych w Taryfie pod warunkiem uzasadnienia konkurencyjnego i ekonomicznego oraz gdy czynności bankowe dotyczą działalności charytatyw-

nej lub użytku publicznego. 
 

14. Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych, udostępnienie usług bankowości elektronicznej oraz używanie kart debetowych w przy-

padku braku obrotów na rachunku, przez co najmniej 6 miesięcy i utrzymywanie się salda debetowego. 
 

15. Wysokość prowizji i opłat określa upoważniony pracownik Banku umieszczając na dokumencie bankowym adnotację określającą kwotę prowizji i opat, albo podsta-

wę zwolnienia z zapłaty prowizji i opłat. 
 

16. Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie pobiera się: 

1) opłaty i prowizje pobrane przez banki krajowe i zagraniczne pośredniczące przy wykonaniu zlecenia, 

2) zryczałtowane opłaty i prowizje stanowiące pokrycie kosztów  pocztowych i telekomunikacyjnych w obrocie krajowym i zagranicznym, 

3) opłaty za przesyłki przekazane na zlecenie klienta pocztą kurierską. 
 

17. Prowizje i opłaty za czynności bankowe nie są pobierane od: 

1)  operacji związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku, bez względu na ich formę (w tym kredytów i odsetek od kredytów za wyjątkiem spłat kredytu w rachun-

ku bieżącym), 

2)  wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 

3)  wpłat gotówkowych wiążących się z zamknięciem rachunku prowadzonego przez Bank. 
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18. Usługi i produkty wycofane z oferty i obecnej Taryfy są dostępne jedynie dla tych Klientów, którzy korzystają z wycofanych produktów na podstawie dotychczas 

zawartych umów. 
 

19. Dla ustalenia równowartości prowizji i opłat w innej walucie niż określona w Taryfie stosuje się kurs średni NBP. Opłaty i prowizje podane w PLN pobierane są z 

rachunków walutowych w walucie rachunku lub z innego rachunku klienta, o ile strony umówiły się w ten sposób i przeliczane są na PLN wg kursu średniego NBP z 

dnia pobrania prowizji. 
 

20. Kwoty opłat i prowizji określone w niniejszej Taryfie są kwotami netto i są każdorazowo powiększane o podatek VAT (wg stawki obowiązującej w chwili pobrania 

opłaty i/lub prowizji) w sytuacji, gdy z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego wynika obowiązek zapłacenia podatku od towarów i usług od po-

szczególnej opłaty i/lub prowizji wskazanej w treści Taryfy. 
 

21. Wpłaty i wypłaty walutowe realizowane są tylko w banknotach. Kwoty należne beneficjentowi w bilonie przeliczane są na złote po kursie średnim, wg obowiązującej 

Tabeli bez pobierania prowizji za przewalutowanie. 
 

22. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatni-

czych. 
 

23. Prowizje za operacje kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po przeliczeniu na zasadach funkcjonowania poszczegól-

nych kart płatniczych. 
 

24. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach lub umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie 

Banku. 
 

25. Jednostki organizacyjne Banku podają do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat za czynności bankowe pobierane przez Bank poprzez wy-

wieszenie ich w swoich lokalach w miejscach ogólnie dostępnych oraz umieszczenie na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl. 
 

26. Podane stawki są stawkami brutto, chyba że w Taryfie wskazano inaczej. 
 

27. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 
 

28. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat. 

 

§ 2 
Przez określenia użyte w niniejszej Taryfie należy rozumieć:  

1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16 b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”, 

2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w 

walucie obcej;  

3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);  polecenie prze-

lewu SEPA musi spełniać łącznie następujące warunki: waluta transakcji EURO, określona opcja kosztowa SHA, prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta 

oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG; 

4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi 

prowadzonymi przez tego samego dostawcę;  

5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u 

dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;  

6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;  

http://www.bshalinow.pl/
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7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;  

8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pienięż-

nych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;  

9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych-usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zesta-

wienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej lub elektronicznej,  

10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji 

płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;  

11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatni-

czego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;  

12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;  

13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokona-

nej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;  

14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji doko-

nanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy;  

15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z infor-

macjami o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi;  

16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce do-

stawcy;  

17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;  

18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczegól-

ności sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;  

19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmia-

nę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku; 

20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika 

na rachunek płatniczy odbiorcy. 
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Dział II.   Produkty w ofercie 

Rozdział 1.   Obsługa rachunków złotowych 
 

1.  Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR), w tym podstawowe rachunki płatnicze (PRP) 
 

 

Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Unikonto 
Konto 
TAK! 

PRP dla  

Młodych8 Student1 Standard Net1 Gold Senior 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł 3,00 zł 6,00 zł 0,00 zł 8,00 zł 5,00 zł 1,00 zł3 0,00 zł 

3. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   

1)  poprzez elektroniczne kanały dostępu lub na adres e-mail Klienta za każdy wyciąg    0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2)  sporządzane w formie papierowej    

a) Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez elektroniczne 

kanały dostępu 
za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

nie  

dotyczy 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez elektroniczne  

.kanały dostępu 4 za każdy wyciąg 7,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

 
4. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek:   

1)  w kasach Banku 
naliczana od wpłacanej / 

wypłacanej kwoty 

0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

2)  w urządzeniach samoobsługowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

6. 

Realizacja przelewów:   

1) złożonych w formie papierowej: 

za każdy  

przelew 

 

 a) pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 b) na inne rachunki prowadzone przez Bank 8,00 zł 8,00 zł 6,00 zł 8,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 

 c) na rachunki prowadzone przez inne banki  12,00 zł 12,00 zł 6,00 zł 12,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 12,00 zł 
0,00 zł 2/ 

5,00 zł 

d) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

f)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu   
a)  pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 

za każdy  
przelew 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) na inne rachunki prowadzone przez Bank  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

c) na rachunki prowadzone przez inne banki  0,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł 
0,00 zł 2/ 

5,00 zł 

d) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

e) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

f)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

7. 

Zlecenia stałe   
1) realizacja zlecenia stałego: 

a) pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 

b) na inne rachunki prowadzone przez Bank 

za każdą  

dyspozycję 

 

0,00 zł  

0,00 zł 

 

0,00 zł  

0,00 zł 

 

0,00 zł  

0,00 zł 

 

0,00 zł  

0,00 zł 

 

0,00 zł  

0,00 zł 

 

0,00 zł  

0,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 
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c) na rachunki prowadzone przez inne banki 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 2/ 

5,00 zł 

2) przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego: 

a) w formie papierowej 

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

za każdą  

dyspozycję 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

1,50 zł 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

3) zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu zlecenia stałego z powodu 

niewystarczających środków na rachunku 

za każdą  

zmianę 

nie  

dotyczy 
3,00 zł 3,00 zł 

nie  

dotyczy 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

8. 

Polecenie zapłaty:   

1)   realizacja polecenia zapłaty 
za każdą  

dyspozycję 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

2)  przyjęcie i zmiana polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł 

3)  odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

9. Uzyskiwania na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 
miesięcznie  

za każdy rachunek 
0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każda dyspozycję 
nie doty-

czy 

nie doty-

czy 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

11. 
Opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:   

1)  kanału www miesięcznie  

za każdy rachunek 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2)  serwis SMS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 5 za każde zaświadczenie 60,00 zł + VAT 

14. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza  rachunku w sprawie 

przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci 
za każda dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

15. Realizacja decyzji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

16. 
Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:   

1)  sporządzenie aneksu do umowy 
za każdą zmianę 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2)  zmiana wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17. 

Sporządzenie odpisu:   

1)    rocznych obrotów na jednym rachunku 6 
za każde  

zestawienie/dokument 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

2)    wyciągu z rachunku 6 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18. 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagają-

cej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty do  

wypłaty 

 

1) w przypadku nie zgłoszenia wypłaty 0,2 %  min 10,00 zł 7 

2)     w przypadku niepodjęcie gotówki 0,3 % min 10,00 zł 

19. 
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na 

rachunku  
za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

 
1   Pakiet Unikonto Net oraz pakiet Unikonto Student zawierają obligatoryjnie usługę dostępu do rachunku poprzez kanał www i kartę debetową. Po ukończeniu przez właściciela rachunku Uni-

konto Student 26 roku życia rachunek, który został założony począwszy od 28.03.2022 r. zostanie automatycznie przekształcony na Unikonto Standard. 
2   Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59e  ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk mie-

sięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 
3  Oferta promocyjna dedykowana nowym klientom, którzy nie posiadają rachunku ROR w Banku. Okres obowiązywania promocji dla klienta trwa 12 miesięcy od daty założenia rachunku. Po 

tym terminie opłata za prowadzenie rachunku będzie wynosiła 5,00 zł. Produkt oferowany jest w pakiecie z dostępem do bankowości internetowej, płatności mobilnych oraz kartą płatniczą. 
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4   Prowizja nie dotyczy Klientów, którzy zawarli z Bankiem umowy prowadzenia rachunku w ramach  pakietu Unikonto Standard, Unikonto Gold do dnia 20.06.2013 r. W przypadku tych 

rachunków, raz w miesiącu wyciąg udostępniany jest bezpłatnie, do momentu dokonania zmiany przez Klienta sposobu jego udostępniania. 
5  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 
6  Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej. 
7   Opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji za wypłatę gotówkową z rachunku. 
8    Po ukończeniu przez właściciela rachunku Unikonto dla Młodych 18 roku życia rachunek zostanie automatycznie przekształcony na Unikonto Student. 
 
 

 

 

 

 

2.   Rachunki dla SKO, PKZP oraz Rad Rodziców 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Rachunek dla: 

SKO PKZP 
Rady  

Rodziców 
1. Otwarcie i prowadzenie rachunku  jednorazowo 0,00 zł 7,00 zł 0,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
3. Wypłaty gotówkowe z rachunku - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. 

Realizacja przelewów: 

1) na rachunki prowadzone przez Bank 

za każdy przelew 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) na rachunki prowadzone przez inne banki  1,00 zł 1,50 zł 1,00 zł 

3) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

4) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

5) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

5. 

Dokonanie zmian w umowie rachunku: 

1)   sporządzenie aneksu do umowy 
za każdą dyspozycję 

0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

2)   zmiana wzorów podpisów 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

6. 

Sporządzenie odpisu: 

1)    rocznych obrotów na jednym rachunku za każde  
zestawienie/dokument 

0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

2)    wyciągu z rachunku 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

7. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 60,00 + VAT 60,00 + VAT 60,00 + VAT 

Uwaga:  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 
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3.  Rachunki oszczędnościowe 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Rachunek oszczędnościowy: 

IKE IKZE EFEKT 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku  jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. 

Wypłata gotówki z rachunku lub realizacja przelewu:   

   1)  raz w ciągu miesiąca kalendarzowego 
za każdą dyspozycję 

nie dotyczy nie dotyczy 0,00 zł 

   2)  każdy kolejny przelew/wypłata w tym samym miesiącu kalendarzowym  nie dotyczy nie dotyczy 12,00 zł 

4. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot środków za każda dyspozycję 
1,0 % 

 min 200,00 zł  

1,0 % 

 min 200,00 zł 
nie dotyczy 

5. 

Opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:  

  1)  kanału www 
- 

nie dotyczy nie dotyczy 0,00 zł 

  2)  serwisu SMS nie dotyczy nie dotyczy 0,00 zł 

6. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku  miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy 5,00 zł 

7. 

Sporządzenie i przekazanie w formie papierowej:   

1) jednego wyciągu w roku za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy 

2) jednego wyciągu w miesiącu:     

a) Klientom nieposiadającym dostęp do rachunku poprzez kanał www za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez kanał www za każdy wyciąg 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

8. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku  za każdą dyspozycję 30,00 zł 

9. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda 

za każde  
zaświadczenie 

60,00 + VAT 

Uwaga:  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

10. Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku za każde zestawienie 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

11. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, wzoru podpisu) za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

12. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą  zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

13. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
zapisu na wypadek śmierci 

za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

14. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

15. 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowa-

nia, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty do 
wypłaty 

 

1) w przypadku nie zgłoszenia wypłaty nie dotyczy nie dotyczy 0,2 %  min 10,00 zł 

2) w przypadku niepodjęcie gotówki nie dotyczy nie dotyczy 0,3  % min 10,00 zł 
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4.   Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych1 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 0,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej - 0,00 zł 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, z zastrzeżeniem pkt 10 - 0,00 zł 

4. 

Realizacja przelewów:   

1)  na rachunki prowadzone przez Bank 

za każdy przelew 

0,00 zł 

2)  na rachunki prowadzone przez inne banki 8,00 zł 

3)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 10,00 zł 

4)  na rachunki  prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 10,00 zł 

5)    na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 40,00 zł 

5. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 60,00 + VAT 

Uwaga:  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

6. Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku za każde zestawienie 25,00 zł 

7. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, wzór podpisu) za każdą zmianę 10,00 zł 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą  zmianę 10,00 zł 

9. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku  za każdą dyspozycję 30,00 zł 

10. 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z 
regulaminem prowadzenia rachunku):  naliczana od  

kwoty do wypłaty 

 

1)  w przypadku nie zgłoszenia wypłaty 0,2 %  min 10,00 zł 

2)  w przypadku niepodjęcie gotówki 0,3 %  min 10,00 zł 

Uwaga : Opłata nie jest pobierana, jeśli wypłata z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonywana jest do 3  dnia roboczego po upływie okresu umownego. 

11. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci za każdą dyspozycję 20,00 zł 

12. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 

13. 

Obsługa książeczek oszczędnościowych 

1) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki  oszczędnościowej                    

za każdą dyspozycję 

20,00 zł 

2) wystawienie nowej w miejsce utraconej  lub zniszczonej  15,00 zł 

3) umorzenie utraconej książeczki  15,00 zł 

4) przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji  30,00 zł 

5)   ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru książeczki               20,00 zł 
 

      1   Bank nie zakłada rachunków terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową nowym Klientom.   
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Rozdział 2.   Obsługa rachunków walutowych 
 

1.   Rachunek  oszczędnościowo – rozliczeniowy „Unikonto walutowe” w EUR, USD 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku  - 0,00 zł 

2. 

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez Bank -  

1)   do kwoty 2.000 jednostek waluty dziennie za każdą dyspozycję – 

pobierana w dniu wykonania 

dyspozycji 
 

0,00 zł 

2)   w kwocie powyżej 2.000 jednostek waluty dziennie 
1% wartości nadwyżki ponad 2.000 

jednostek wpłacanej kwoty 

3. 

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Bank, z zastrzeżeniem pkt 11   

   1)  do kwoty 2.000 jednostek waluty dziennie za każdą dyspozycję – 

pobierana w dniu wykonania 

dyspozycji 

0,00 zł 

   2)  w kwocie powyżej 2.000 jednostek waluty dziennie 
1% wartości nadwyżki ponad 2.000 

jednostek wypłacanej kwoty 

4. Uzyskiwania na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie za każdy rachunek 5,00 zł 

5. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł 

6. 
Opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:   

1) kanału www 
miesięcznie za każdy rachunek 

0,00 zł 

2) serwis SMS 0,00 zł 

7.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci za każda dyspozycję 20,00 zł 

8.  Realizacja decyzji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 30,00 zł 

9. 
Dokonanie zmian w umowie rachunku:   

1)    sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta za każdą 

 zmianę 

10,00 zł 

2)    zmiana wzorów podpisów 10,00 zł 

10. 

Sporządzenie odpisu:   

 1)    rocznych obrotów na jednym rachunku 
za każde  

zestawienie/dokument 

10,00 zł 

 2)    wyciągu z rachunku 10,00 zł 

3)    jednego dowodu do wyciągu 3,00 zł 

Uwaga :  Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej. 

11 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z 

regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty do  

wypłaty 

 

1) w przypadku nie zgłoszenia wypłaty 0,2 %  min 10,00 zł 

2) w przypadku niepodjęcie gotówki 0,3 %  min 10,00 zł 

Uwaga:  Opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji za wypłatę gotówkową z rachunku. 

12. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 60,00 + VAT 

Uwaga:  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

13. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku  za każdą dyspozycję 30,00 zł 
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2.   Rachunki  terminowych lokat oszczędnościowych 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej - 0,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej 
- 0,00 zł 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, z zastrzeżeniem pkt 10 - 0,00 zł 

4. Realizacja przelewów na rachunki prowadzone przez Bank za każdy przelew 0,00 zł 

5. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda 

za każde zaświadczenie 
60,00 + VAT 

Uwaga:  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

6. Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku za każde zestawienie 25,00 zł 

7. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, wzór podpisu) za każdą zmianę 10,00 zł 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą  zmianę 10,00 zł 

9. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku  za każdą dyspozycję 30,00 zł 

10. 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z 
regulaminem prowadzenia rachunku):  

naliczana od  
kwoty do wypłaty 

 

1) w przypadku nie zgłoszenia wypłaty 0,2 % min 10,00 zł 

2) w przypadku niepodjęcie gotówki 0,3 % min 10,00 zł 

Uwaga : Opłata nie jest pobierana, jeśli wypłata z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej dokonywana jest do 3  dnia roboczego po upływie okresu umownego. 

11.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zapisu na wypadek śmierci za każda dyspozycję 20,00 zł 

12. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 
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Rozdział 3. Instrumenty płatnicze 
 

  1.    Karty debetowe 

Lp Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 

                                           Stawka obowiązująca w walucie rachunku 

  do rachunków w złotych 

do rachunków 

 w walutach 

 (EUR, USD) 
                                                              karty z funkcją zbliżeniową 

MasterCard 

młodzieżowa10 MasterCard  
Visa 

 Electron1 

Visa Electron 

młodzieżowa2) 10) 

Mastercard  

do PRP 

Mastercard/Visa 

do Konta TAK! 
Mastercard 

1. Wydanie lub wznowienie karty za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Używanie karty miesięcznie14 1,0 zł/5,0 zł11 3,0 zł/7,0 zł12 4,0 zł/7,0 zł13 1,0 zł/5,0 zł11 0,00 zł 0,0 zł/7,0 zł 9 4,50 zł 

4. 
Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 

gotówki w placówce Banku 

za każdą  

dyspozycję 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5. 

Opłata za wypłatę gotówki:        

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i  zrzeszo-

nych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS)6 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł 5,00 zł 1 EUR, 1 USD 

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 5,0 zł 3% min 5,0 zł 3% min 5,0 zł 3% min 5,0 zł 0,00 zł/3,00 zł 5 3% min 5,0 zł 1,5 EUR, 2 USD 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy 

użyciu terminali POS)6 naliczana od  

wypłacanej kwoty 

3% min. 10,0 zł 3% min 10,0 zł 3% min 10,0 zł 3% min 10,0 zł 0,00 zł 3% min 10,0 zł 
3% min, odpowiednio 

 1,5 EUR, 2 USD 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG4) 
3% min. 10,0 zł 3% min 10,0 zł 3% min 10,0 zł 3% min 10,0 zł nie dotyczy 3% min 10,0 zł 

3% min, odpowiednio 

 1,5 EUR, 2 USD 

6. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG4) 

naliczana od  

wypłacanej kwoty 
3% min. 5,0 zł 3% min 5,0 zł 3% min 5,0 zł 3% min 5,0 zł 0,00 zł/3,00 zł 5 3% min 5,0 zł 1,50 EUR,  2 USD 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł 1,50 zł 0,5 EUR, 0,5 USD 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN 
za każdy numer 

PIN 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł 6,00 zł 1,5 EUR, 2 USD 

10 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

11 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostar-

czenie w ciągu 3 dni roboczych) 
za każda przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

12. 

Zmiana PIN w bankomatach: 

1) sieci SGB 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

 
1 EUR, 1 USD 

1,5 EUR, 2 USD 

13. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1)  sieci SGB 

2)  innych, niż wskazane w pkt 1 

za każde  

sprawdzenie 

 

1,50 zł 

2,00 zł 

 

1,50 zł 

2,00 zł 

 

1,50 zł 

2,00 zł 

 

1,50 zł 

2,00 zł 

 

1,50 zł 

2,00 zł 

 

1,50 zł 

2,50 zł 

 
0,25 EUR,0,3 USD 

1 EUR, 1 USD 
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2. Karty online 

14. 

Opłata za transakcje bezgotówkowe: 

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2) dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od 

kwoty transak-

cji, pobierana 

w dniu rozli-

czenia operacji 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

nie dotyczy 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

nie dotyczy 

0,00 zł 

 

 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

 

15. 
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej 

w walucie innej niż PLN 
0,00 zł 0,00 zł 3 % 3 % 0,00 zł 

3%  

(dotyczy Visa) 
0,00 zł 

Lp Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Mastercard Mobile / Visa Mobile 
1. Wydanie lub wznowienie karty za każdą kartę 0,00 zł 

2. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 

3. Używanie karty miesięcznie14 0,0 zł/7,0 zł 9 

4. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki w placówce Banku za każdą dyspozycję 5,00 zł 

5. 

Opłata za wypłatę gotówki:   

1)  w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i  zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozli-

czenia operacji 

0,00 zł 

2)  w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS)6 5,00 zł 

3)  w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min 5,0 zł 

4)   w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminali POS)6 naliczana od  

wypłacanej kwoty 

3% min 10,0 zł 

5)   w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG4) 3% min 10,0 zł 

6. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG4) 

naliczana od  

wypłacanej kwoty 
3% min 5,0 zł 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozli-

czenia operacji 
1,50 zł 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN - 0,00 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN w placówce Banku za każdy numer PIN 6,00 zł 

10 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł 

11 Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każda przesyłkę 45,00 zł 

12. 

Zmiana PIN w bankomatach: 

1)  sieci SGB 

2)  innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

13. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1)  sieci SGB 

2)  innych, niż wskazane w pkt 1 

za każde  

sprawdzenie 

 

1,50 zł 

2,50 zł 

14. 

Opłata za transakcje bezgotówkowe: 

1)  dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2)  dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG 

3)  transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (na tery-

torium innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

 

0,00 zł 

nie dotyczy 

0,00 zł 

 

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

3% 

 (dotyczy Visa) 
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3.   Karty przedpłacone 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłaty 

Stawka 

karta z funkcją zbliżeniową 

MasterCard  
1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 

2. Zasilenie rachunku karty - 0,00 zł 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 
5. Używanie karty (opłata miesięczna) - 0,00 zł 

6. 

Zmiana PIN w bankomatach 

1)  sieci SGB 

2)  innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

7. 

Opłata za wypłatę gotówki: 

1)  w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2)  w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)6 

3)  w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 

4)  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminali POSO)6 

5)  w bankomatach za granicą (na terytorium państwa członkowskiego EOG)4 

6)  w bankomatach za granicą (poza terytorium państwa członkowskiego EOG)4 

 

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

 

 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 

0,00 zł 

5,00 zł 

3% min. 5,00 zł 

3% min. 10,0 zł 

3% min. 5,00 zł 

3% min. 10,0 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - 0,00 zł 

9. 

Transakcje bezgotówkowe: 

1)  dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2)  dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 

3)  transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

- 0,00 zł 
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4   Karty kredytowe 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłaty 

Stawka 

karty z funkcją zbliżeniową 

MasterCard/Visa7 MasterCard Gold 

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 40,00 zł 150,00 zł 

2. Używanie karty (głównej lub dołączonej) 
z dołu, po każdym roku ważności 

karty (pierwszej i wznowionych),  

naliczana za każdą kartę 
55,00 zł 150,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 50,00 zł 150,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 

5. Wznowienie karty za każdą kartę 55,00 zł 80,00 zł 

6. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 0,00 zł 

7. 

Opłata za wypłatę gotówki: 

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)6 

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminali POS)6 

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państwa członkowskiego EOG)4 

6) w bankomatach za granica (poza terytorium państwa członkowskiego EOG)4 

za każdą wypłatę, naliczana od  

wypłacanej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

3 % min. 10,00 zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - 0,00 zł 0,00 zł 

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 0,00 zł 

11. Zmiana limitu kredytowego - 0,00 zł 0,00 zł 

12. Minimalna kwota do zapłaty 
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i 

umową 
5 % min. 50,00 zł 5 % min. 50,00 zł 

13. 
Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę 
- 0,00 zł 0,00 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - 0,00 zł 0,00 zł 

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 
naliczana od kwoty transakcji, pobie-

rana w dniu rozliczenia operacji 
3 % (dot. Visa) - 

16. Ekspresowe przesłanie karty, duplikatu lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 50,00 zł 50,00 zł 

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy równowartość 148 EUR 

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy równowartość 95 EUR 

 

 

 

 

 



 18 

 

 

     5.   Instrument płatniczy BLIK 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Obsługa BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
0,00 zł 

4. Krajowa transakcja płatnicza 
za każdą transakcję, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
0,00 zł 

5. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu 0,00 zł 

6. 

Opłata za wypłatę gotówki: 

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych8 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

3) w bankomatach za granicą  

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

nie dotyczy 

 
1      Karta Visa Electron payWave od dnia 15.06.2018 r. wydawana jest pod marką Visa. 
2      Karta Visa Electron payWave młodzieżowa od dnia 15.06.2018 r. wydawana jest pod marką Visa młodzieżowa. 
3    Przy rozliczeniu operacji bezgotówkowych w miesiącu kalendarzowym na łączna kwotę min 400,00 zł, w przeciwnym wypadku 4,00 zł. 
4    Państwo członkowskie EOG – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowski Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze     

...Gospodarczym. 
5 Pięć rozliczonych wypłat w miesiącu kalendarzowym, każda kolejna 3,00 zł. 
6      Pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługi wypłat w POS . 
7      Opłaty obowiązują również dla kart kredytowych wydawanych pod nazwą Visa bez funkcji zbliżeniowej oraz kart zbliżeniowych Visa wznowionych w miejsce ww. kart 
8      Po udostepnieniu usługi przez Bank. 
9    0,00 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 7,00 zł. 
10   Karty młodzieżowe dostępne są wyłącznie w pakiecie Unikonto Student. 
11   1,00 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 5,00 zł. 
12   3,00 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 7,00 zł. 
13   4,00 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 7,00 zł. 
14   Jeżeli nie wykonano operacji bezgotówkowych na wymaganą kwotę, należna opłata pobierana jest w dwóch częściach składowych zgodnie z zasadami określonymi w Dziale I Rozdział 1 ust. 8. 
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Rozdział 4.   Kredyty i pożyczki 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłaty Stawka 

1. Prowizja przygotowawcza   

 1) udzielenie kredytu gotówkowego 

naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki lub od kwoty od-

nowienia kredytu (dotyczy kredytów 

w rachunku płatniczym),  płatna 

jednorazowo przed postawieniem 

kredytu/pożyczki  do dyspozycji 

Kredytobiorcy. 

 

         a)    dla posiadaczy rachunku ROR oraz karty debetowej 4,0 % min 50,00 zł 

         b)    dla pozostałych klientów nie spełniających warunku ujętego w lit. a 5,0 % min 50,00 zł 

 2) udzielenie kredytu EKO!  

 a) dla posiadaczy rachunku ROR oraz karty debetowej 1,0 %  min 50,00 zł 

 b) dla pozostałych klientów nie spełniających warunku ujętego w lit. a 2,0 %  min 50,00 zł 

 3) udzielenie/odnowienie kredytu w rachunku płatniczym4  

 a)    dla posiadaczy rachunku Unikonto Gold  2,0 % min 25,00 zł 

        b)    dla posiadaczy rachunku Unikonto Silver 2,5 % min 25,00 zł 

        c)    dla posiadaczy pozostałych rachunków nie ujętych w lit. a i b 3,0 % min 25,00 zł 

 4) udzielenie kredytu mieszkaniowego 1 2,0 % min 100,00 zł 

 5) udzielenie kredytu konsolidacyjnego1 4,0 % min 400,00 zł 

 6) udzielenie pożyczki hipotecznej 1 3,0 % min 100,00 zł 

 7)    udzielenie kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie1 4,0 % min 200,00 zł 

2. 

Prowizja rekompensacyjna     

1)   kredyty podlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim 

naliczana od kwoty spłacanej przed 

terminem spłaty określonej w harmo-

nogramie spłat,  płatna w dniu doko-

nania przedterminowej spłaty całości 

lub części kredytu/pożyczki 

0,00 zł 

2)   kredyty niepodlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim  

a) udzielone do 21.07.2017 r.:  

• do 5 lat trwania umowy kredytowej 2,0 % min 50,00 zł 

• powyżej 5 lat trwania umowy kredytowej 1,0 % min 50,00 zł 

b) udzielone od 22.07.2017 r.:  

• do 3 lat trwania umowy kredytowej 3,00 % 

• powyżej 3 lat trwania umowy kredytowej 0,00 zł 

 

Prowizja za uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki w księdze wieczystej 

naliczana jest od niższej z wartości: 

wysokości udzielonego kredytu dla 

kredytów nieodnawialnych/ dostępnego 

limitu w przypadku kredytów odna-

wialnych lub ustalonej sumy hipoteki 

ujawnianej w księdze wieczystej. 

0,20 % min 200,00 zł 3. 

 Uwaga:   Prowizji za uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu hipoteki nie pobierana się w sytuacji ustanowienia ubezpieczenia pomostowego spłaty kredytu do momentu 

prawomocnego wpisania w księgach wieczystych hipoteki na nieruchomości. 

4. 

Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta:   

   1)  podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty podwyższenia 2,0 % min 200,00 zł 

   2)  skrócenie okresu kredytowania za każdą zmianę 200,00 zł 

   3) wydłużenie okresu kredytowania 
naliczana od kwoty kapitału  

przekraczającego dotychczas  
1,0 % min. 200,00 zł 
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ustalony termin spłaty 

   4)  obniżenie marży w okresie kredytowania 
naliczana od kwoty aktualnego  

zadłużenia 
0,5 % min 200,00 zł 

   5)  prolongatę spłaty kredytu  naliczana od kwoty prolongowanej 2,0 % min 100,00 zł 

   6)  zmianę zabezpieczenia kredytu w trakcie okresu kredytowania za każdą zmianę 200,00 zł 

   7)  przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej  naliczana od kwoty długu 0,5 % min 100,00 zł 

   8)  inne zmiany za każdą zmianę 150,00 zł 

Uwaga: W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję – wyższą. 

5. Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń2 za każde pismo/zaświadczenie 60,00 zł + VAT 

6. 

Za sporządzenie dodatkowego Harmonogramu spłat na wniosek Klienta:   

1)  kredyty podlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim 

za każdy harmonogram 

0,00 zł 

2)  kredyty niepodlegające zapisom ustawy o kredycie konsumenckim:  

a) udzielone do 21.07.2017 r. 20,00 zł 

b) udzielone od 22.07.2017 r. 0,00 zł 

7. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 250,00 zł 

8. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki2 za każdy duplikat 20,00 zł + VAT 

9. Za wydanie promesy wykreślenia hipoteki na życzenie Kredytobiorcy za każdy egzemplarz dokumentu 100,00 zł 

10. 
Za wydanie zezwolenia na zwolnienie  zabezpieczenia w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszcze-

nia 
za każdy egzemplarz zezwolenia 0,00 zł 

11. 
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub prze-

właszczenia 
za każdy egzemplarz zezwolenia 100,00 zł 

12. Za wysłanie upomnienia /wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu / pożyczki za każde upomnienie/wezwania 0,00 zł 

13. Opłata za kontrolę / inspekcję nieruchomości  za każdą kontrolę / inspekcję 200,00 zł 

14. Opłata za weryfikację dotychczasowego wykorzystania kredytu oraz uruchomienie kolejnej transzy kredytu3 jednorazowo, za każde zdarzenie 50,00 zł 

15. Sporządzenie historii spłat kredytu2 za każdą stronę 20,00 zł + VAT 

16. Opłata za złożenie przez Bank w imieniu Klienta opłaconego wniosku o wpis lub wykreślenie hipoteki w Sądzie za każdy wniosek 100,00 zł 

17. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie lokalu/działki lub jej części stanowiącej przedmiot hipoteki za każdy wniosek 150,00 zł 

18. 
Oplata za niedostarczenie przez Kredytobiorcę w terminie potwierdzenia opłacenia  polis ubezpieczeniowych obję-

tych cesją na rzecz Banku 

za każdy rozpoczęty 14-dniowy 

okres spóźnienia 
50,00 zł 

19. Inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy za każdą czynność 100,00 zł 

 
1    Stawka prowizji określona jest jako maksymalna i może ulec obniżeniu w zależności od dodatkowych produktów i usług, które Klient posiada lub z których skorzysta wraz z udzielanym kredy-

tem/pożyczką. Stawki prowizji ustalane są dla każdego Klienta indywidualnie i mogą ulec obniżeniu z tytułu:  

• o 0,10  p.p. - posiadania karty debetowej/karty kredytowej lub złożenia wniosku o wydanie jednej z nich, 

• o 0,20  p.p. - posiadania lub założenia rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, przez który Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy zobowiążą się przeprowadzać comiesięczne wpływy 

                             z tytułu wynagrodzenia lub innych stałych dochodów, 

• o 0,50  p.p. - zawarcia za pośrednictwem Banku polisy na życie na cały okres kredytowania z sumą ubezpieczenia odpowiadającą, co najmniej 50 % kwoty udzielonego kredytu, 

• o 0,20  p.p. - zawarcia za pośrednictwem Banku umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. 
2      Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 
3               Prowizję pobiera się w przypadku umów kredytowych zawartych od dnia 01.04.2021r.   

4          Prowizję pobiera się za każdy rozpoczęty rok trwania umowy. 
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Rozdział 5.  Elektroniczne kanały dostępu 
 
 

 

     1.   Serwis SMS (przesyłanie informacji przez SMS) 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

1. Opłata jednostkowa za każdą wiadomość wysłaną przez Bank w formie SMS  0,25 zł 

2. Zmiana zakresu usługi (np. numeru rachunku, numeru telefonu, wybranej opcji, itp.) za każda zmianę 5,00 zł 

3. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do usługi - bez opłat 

 

     2.   Kanał WWW 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

1. 
Sporządzenie na życzenie Klienta odpisu dokumentów do rachunku w ramach opera-

cji zrealizowanych za pośrednictwem kanału WWW – od każdego dokumentu 
za każdy dokument 

 

6,00 zł 

2. 

Odblokowanie/zablokowanie dostępu do rachunku   

  1) w placówce Banku 
za każdą zmianę 

15,00 zł 

  2) w serwisie IVR bez opłat 

3. Opłata jednostkowa za komunikaty autoryzacyjne w formie SMS za każdą wiadomość SMS 0,00 zł 

4. Wydanie tokena online: za każdy token online 10,00 zł 

5. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta za potwierdzeniem odbioru za każdą przesyłkę 25,00 zł 
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Rozdział 6.  Obrót wartościami dewizowymi 
1.   Płatności w obrocie dewizowym 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb  

pobierania opłaty Stawka 

1. Polecenie przelewu wewnętrznego za każdy przekaz 0,00 zł 

2. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) z zagranicy lub z innych banków w kraju na rachunki prowadzone przez Bank za każdy przekaz 0,00 zł 

3. 
Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty za każdy zwrot 100,00 zł 

 Uwaga:  Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to  pobiera  się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziele 6  ust. 2 pkt. 2 

4. 

Polecenie przelewu w walucie obcej 1 (SWIFT pomiędzy rachunkami pątniczymi w kraju w walucie innej niż złoty i euro) – tryb normalny: 

1)  złożonych w formie papierowej 

a) na rachunki bankowe klientów Banku 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

- przekazy do 5.000 euro 

- przekazy przekraczające 5.000 euro 

2)  złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki bankowe klientów Banku 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

- przekazy do 5.000 euro 

- przekazy przekraczające 5.000 euro 

za każdy przekaz 

 

 

0,00 zł 

 

40,00 zł 

75,00 zł 

 

0,00 zł 

 

40,00 zł 

75,00 zł 

Uwaga:  Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. 

5. 

Polecenie przelewu w walucie EUR w kraju1 – tryb normalny (SWIFT): 

1)  złożonych w formie papierowej 

a) na rachunki bankowe klientów Banku 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

- przekazy do 5.000 euro 

- przekazy przekraczające 5.000 euro 

2)  złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki bankowe klientów Banku 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

- przekazy do 5.000 euro 

- przekazy przekraczające 5.000 euro 

za każdy przekaz 

 

 

0,00 zł 

 

40,00 zł 

75,00 zł 

 

0,00 zł 

 

40,00 zł 

75,00 zł 

6. 

Polecenie przelewu za granicę w walucie obcej i PLN (SWIFT)– tryb normalny: 

1)  złożonych w formie papierowej 

a) na rachunki bankowe klientów Banku 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

2)  złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki bankowe klientów Banku 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

za każdy przekaz 

 

 

40,00 zł 

75,00 zł 

 

40,00 zł 

 75,00 zł 
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7. 

Polecenie przelewu1 SEPA – tryb normalny: 

1)  złożonych w formie papierowej 

a)  na rachunki bankowe klientów Banku 

c) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

2)  złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

a) na rachunki bankowe klientów Banku 

b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż lit. a) 

za każdy przekaz 

 

 

0,00 zł 

15,00 zł 

 

0,00 zł 

0,50 zł 

8. 
Polecenie przelewu w trybie pilnym – dodatkowa opłata do pkt. 4, 5 i 6 za każdy przekaz 100,00 zł 

Uwaga: Polecenie przelewu  może  być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez Bank wolnych środków na rachunkach nostro. 

9. 

Przekaz pilny w walucie EURO do banków – uczestników sytemu Target2 

1) złożonych w formie papierowej 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

za każdy przekaz 

 

60,00 zł 

40,00 zł 

10. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): za każdy przekaz 80,00 zł 

11. 
Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) za każdy przekaz   40,00 zł 

  Uwaga:  Opłata pobierana jest w przypadku podania niepoprawnego IBAN do kraju EOG. 
 

 

 1  W przypadku PRP do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w pkt 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i pkt 7 (dotyczy zleceń krajowych). 
 

 

 

 

 

       2.   Zlecenia różne 
 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

1. 
Zamiana nominałów banknotów waluty wymienialnej na inny nominał naliczana od zamienianej kwoty 0,5%  min 5,00 zł 

Uwaga:  Bank nie prowadzi skupu i wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków pieniężnych w walutach wymienialnych 

2. 

Czynności niestandardowe (wyjaśnianie wszelkich niezgodności powstałych w toku 

realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, 

zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy, odbiorcy płatności lub innych 

danych zlecenia.) 

za każdą czynność 
100,00 zł – plus  

koszty banków pośredniczących 

3. 
Zryczałtowana opata pobierana z tytułu ponoszonych przez Bank kosztów związanych z 

korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych. 
za każdy przekaz 10,00 zł 

4. Kurier na życzenie Klienta - zgodnie z fakturą 
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Rozdział 7.   Pozostałe opłaty 
1.   Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

 
 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. 

Wpłaty gotówkowe:   

1)  na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie Elixir, 
2)  na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash/Expres Elixir 
3)   na rachunki do ZUS/US 

naliczana od wpłacanej kwoty 
0,5 % min 6,00 zł 

0,5 % min 10,00 zł 
0,6 % min 10,00 zł 

2. Dokonanie wypłaty gotówkowej z rachunku przejściowego „Zlecenia do wypłaty” naliczana od wypłacanej kwoty 0,5 % min 5,00 zł 

3. Zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały naliczana od wymienianej kwoty 0,5 % min 5,00 zł 
 

2.   Inne czynności i usługi bankowe 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Sporządzenie kserokopii dokumentu od strony A-4 za każdą stronę 1,00 zł 

2. Wysłanie korespondencji za pośrednictwem telefaksu za każdą stronę 5,00 zł 

3. Wysłanie wyciągów listem poleconym na wniosek Klienta  za każdą przesyłkę 10,00 zł 

4. 

Wypełnienie przy pomocy komputera na zlecenie Klienta druku: 

1)  przelewu  

2)  wpłaty gotówkowej, w związku z dyspozycją zrealizowania operacji określonej w Rozdziale 

7 ust 1 pkt 1 

za każdą dyspozycję 
 

4,00 zł 
4,00 zł 

Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji za przelew/wpłatę. 

5. 
Za zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia1   

1) dokumentów tożsamości osoby korzystającej z usług Banku, 
2) dokumentów tożsamości osoby innej, niż wskazana w ppkt 1 

za każdą dyspozycję 
0,00 zł 

10,00 zł + VAT 

6. 
Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powo-
du podania przez Klienta błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy1  za każdą dyspozycję 20,00 zł + VAT 

7. Przesyłka kurierska na życzenie Klienta1 za każdą przesyłkę wg ceny zakupu Banku  

8. 
Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz 

osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców 

spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. 

za każdą zbiorczą informację 20,00 zł + VAT 

9. Za czynności związane z uznaniem rachunku emeryturą lub rentą zagraniczną  za każde uznanie 10,00 zł 

10. 
Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku, współposiadacza lub 
pełnomocnika 

za każdą dyspozycję 5,00 zł 

11. Inne czynności i usługi nie wymienione w Taryfie - 

Opłata ustalana indywidualnie 

 + podatek VAT, o ile usługa podlega opo-

datkowaniu podatkiem od towarów i usług 

1  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 



 25 

 

 

 

Dział III.  Produkty wycofane z oferty 
 

1. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) 
 

Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Unikonto Silver 5 
Konto za złotówkę1 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 5,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 7,00 zł 1,00 zł1 

3. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:    

1)  poprzez elektroniczne kanały dostępu lub na adres e-mail Klienta za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 

2)  sporządzane w formie papierowej     

a) Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 

b) Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 5,00 zł 7,00 zł 

 
4. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek:    

1)  w kasach Banku 
naliczana od wpłacanej/ 

wypłacanej kwoty 

0,00 zł 10,00 zł 

2)  w urządzeniach samoobsługowych 0,00 zł 0,00 zł 

5. Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,00 zł 10,00 zł 

6.        

Realizacja przelewów:    

1) złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 

  

 a) pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 0,00 zł 0,00 zł 

 b) na inne rachunki prowadzone przez Bank 5,00 zł 8,00 zł 

 c) na rachunki prowadzone przez inne banki  5,00 zł 12,00 zł 

    d) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 10,00 zł 10,00 zł 

    e) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 

f) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu    

a)  pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 

za każdy przelew 

0,00 zł 0,00 zł 

    b)  na inne rachunki prowadzone przez Bank  0,00 zł 0,00 zł 

    c)  na rachunki prowadzone przez inne banki  1,00 zł 1,00 zł 

    d)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 5,00 zł 5,00 zł 

    e)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 5,00 zł 5,00 zł 

f)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 40,00 zł 40,00 zł 

7. 

Zlecenia stałe    

3)  realizacja zlecenia stałego: 
a)  pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 
b)  na inne rachunki prowadzone przez Bank 
c)  na rachunki prowadzone przez inne banki 

za każdą dyspozycję 

 
0,00 zł 
0,00 zł 
1,00 zł 

 
0,00 zł 
0,00 zł 
1,00 zł 

4)  przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego: 
a)  w formie papierowej 
b)  za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

za każdą dyspozycję 
 

1,50 zł 
0,00 zł 

 
1,50 zł 
0,00 zł 
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5)  zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu zlecenia stałego z powodu niewystarczających 
     środków na rachunku 

za każdą zmianę 3,00 zł 3,00 zł 

8. 

Polecenie zapłaty:    

 1)  realizacja polecenia zapłaty 

za każdą dyspozycję 

3,00 zł 3,00 zł 

2)  przyjęcie i zmiana polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 

3)  odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 

9. Uzyskiwania na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie za każdy rachunek 5,00 zł 5,00 zł 

10. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każda dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 

11. 

Opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:    

    1)  kanału www miesięcznie za każdy 
 rachunek 

0,00 zł 0,00 zł 

    2)  serwis SMS 0,00 zł 0,00 zł 

12.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie 0,00 zł 0,00 zł 

13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde zaświadczenie 60,00 zł + VAT 2 60,00 zł + VAT 2 

14. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia zapisu na 

wypadek śmierci 
za każda dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 

15.  Realizacja decyzji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł 

16. 

Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:    

  1)   sporządzenie aneksu do umowy za każdą 
 zmianę 

10,00 zł 10,00 zł 

  2)   zmiana wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 

17. 

Sporządzenie odpisu:    

1)   rocznych obrotów na jednym rachunku 3 za każde  
zestawienie/dokument 

10,00 zł 10,00 zł 

2)   wyciągu z rachunku 3 10,00 zł 10,00 zł 

18. 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania,  

zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku): naliczana od kwoty do  
wypłaty 

 
 

  1)  w przypadku nie zgłoszenia wypłaty 0,2 % min 10,00 zł 4 0,2 % min 10,00 zł 4 

2)  w przypadku niepodjęcie gotówki 0,3 % min 10,00 zł 0,3 % min 10,00 zł 

19. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku  za każdą dyspozycję 30,00 zł 30,00 zł 

          
1     Z dniem 01.04.2019 roku rachunek został wycofany z oferty Banku. Okres obowiązywania promocji dla klienta trwa 4 lata od daty założenia rachunku. Po tym terminie rachunek zosta-

nie przekształcony na pakiet Unikonto Standard. Bank dokona przeksięgowania rachunku na Unikonto Standard pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po 

miesiącu, w którym upłynął 4-letni termin funkcjonowania Konta za złotówkę. 
2      Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 
3      Za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej. 
4      Opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji za wypłatę gotówkową z rachunku. 
5    Z dniem 24.03.2022 roku rachunek został wycofany z oferty Banku. 
6    Prowizja nie dotyczy Klientów, którzy zawarli z Bankiem umowy prowadzenia rachunku w ramach  pakietu Unikonto Silver do dnia 20.06.2013 r. W przypadku tych rachunków, raz w 

miesiącu wyciąg udostępniany jest bezpłatnie, do momentu dokonania zmiany przez Klienta sposobu jego udostępniania. 
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2. Rachunek oszczędnościowy a’vista potwierdzony wystawioną książeczką oszczędnościową (w ofercie do 14.12.2019 r.) 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku - 0,00 zł 

2. Wydanie książeczki za każdą książeczkę 5,00 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na książeczkę - 0,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z książeczki - 0,00 zł, z zastrzeżeniem pkt. 5 

5. Wypłaty gotówkowe z rachunku środków, które wpłynęły w formie elektronicznej z innych banków 
naliczane od 

 wypłacanej kwoty 
0,15% min 8,00 zł. 

6. Likwidacja książeczki - 0,00 zł 

7. 

Realizacja przelewów:   

1)  na rachunki bankowe prowadzone przez Bank 

za każdy przelew 

0,00 zł 

2)  na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki 5,00 zł 

3)  na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 10,00 zł 

4)  na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 10,00 zł 

5)  na rachunki prowadzone przez inne banki przekazywane w systemie SORBNET 40,00 zł 

8. 

Obsługa książeczek oszczędnościowych   

1)  przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki  oszczędnościowej                    

za każdą dyspozycję 

20,00 zł 

2)  wystawienie nowej w miejsce utraconej  lub zniszczonej  15,00 zł 

3)  umorzenie utraconej książeczki  15,00 zł 

4)  przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji  30,00 zł 

5)  ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru książeczki               20,00 zł 
 

 

3.  Rachunek oszczędnościowy „Unikonto oszczędnościowe” (w ofercie do 31.12.2018 r.) 
 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku - 0,00 zł 

3. Wpłaty na rachunek - 0,00 zł 

4. 

Wypłata gotówki z rachunku lub realizacja przelewu:   

1)  raz w ciągu miesiąca kalendarzowego - 0,00 zł 

2) każdy kolejny przelew/wypłata w tym samym miesiącu kalendarzowym w przypadku klienta posiadającego ROR w Banku za każdą kolejną  

dyspozycję 

7,00 zł 

3) każdy kolejny przelew/wypłata w tym samym miesiącu kalendarzowym w przypadku klienta nie posiadającego ROR w Banku 10,00 zł 

5. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku  

miesięcznie za każdy  

rachunek 

5,00 zł 

6. 
 Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach: 

1) kanału www 

2)    serwisu SMS 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

7. 
  Wypełnienie przy pomocy komputera druku przelewu na zlecenie klienta za każdą dyspozycję 4,00 zł 

Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji za przelew. 

8. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   

1)  poprzez elektroniczne kanały dostępu lub na adres e-mail Klienta za każdy wyciąg 0,00 zł 

2)  sporządzane w formie papierowej    

a) Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 0,00 zł 
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b) Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 7,00 zł 

9. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku  za każdą dyspozycję 30,00 zł 

10. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda za każde zaświadczenie 60,00 + VAT 

Uwaga:  Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

11. Sporządzenie na wniosek Klienta rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku za każde zestawienie 25,00 zł 

12. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, wzór podpisu) za każdą zmianę 10,00 zł 

13. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  za każdą  zmianę 10,00 zł 

14. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 

15. 

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowa-

dzenia rachunku): naliczana od kwoty do  

wypłaty 

 

 1)   w przypadku nie zgłoszenia wypłaty 0,2 %  min 10,00 zł 

 2)   w przypadku niepodjęcie gotówki 0,3 % min 10,00 zł 
  

 

      4.   Karty przedpłacone 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 

Stawka 

karta bez funkcji zbliżeniowej 

MasterCard  
1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 

2. Zasilenie rachunku karty - 0,00 zł 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 

5. Używanie karty (opłata miesięczna) - 0,00 zł 

6. 

Zmiana PIN w bankomatach 

1)  sieci SGB 

2)  innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

7. 

Opłata za wypłatę gotówki: 

1)  w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

2)  w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)6 

3)  w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 

4)  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminali POS)6 

5)  w bankomatach za granicą (na terytorium państwa członkowskiego EOG)4 

6)  w bankomatach za granicą (poza terytorium państwa członkowskiego EOG)4 

 

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

 

 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 

0,00 zł 

5,00 zł 

3% min. 5,00 zł 

3% min. 10,0 zł 

3% min. 5,00 zł 

3% min. 10,0 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - 0,00 zł 

9. 

Transakcje bezgotówkowe: 

1)  dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2)  dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 

3)  transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG) 

- 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 
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5.   Karty debetowe 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca w walucie rachunku 

do rachunków w złotych 

bez funkcji  zbliżeniowej z funkcją zbliżeniową 

Visa Electron 

młodzieżowa1 Maestro2 Visa  Electron3 
Mastercard 6 do 

 „Konta za złotówkę” 

1. Wydanie lub wznowienie karty za każdą kartę - - - - 

2. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Używanie karty miesięcznie 1,00 zł/5,00 zł7 3,00 zł/7,00 zł8 3,00 zł/7,00 zł8 0,00 zł/7,00 zł9 

4. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki w placówce Banku za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5. 

Opłata za wypłatę gotówki:   

1)  w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i  zrzeszonych banków spółdzielczych 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2)    w kasach banków SGB (przy użyciu terminali POS)5 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  

    3)    w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 5,0 zł 3% min. 5,0 zł 3% min. 5,0 zł 3% min 5,0 zł 

    4)    w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminali POS)5 naliczana od  

wypłacanej kwoty 

3% min. 10,0 zł 3% min. 10,0 zł 3% min. 10,0 zł 3% min.10,0 zł 

    5)    w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG4) 3% min. 10,0 zł 3% min. 10,0 zł 3% min. 10,0 zł 3% min 10,0 zł 

6. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotów-

kowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG4) 
naliczana od  

wypłacanej kwoty 
3% min. 5,0 zł 3% min. 5,0 zł 3% min. 5,0 zł 3% min 5,00 zł 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 
10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każda przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

12. 

Zmiana PIN w bankomatach: 

1)  sieci SGB 

2)  innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

  

4,50 zł 

7,00 zł 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

13. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1)  sieci SGB 

2)  innych, niż wskazane w pkt 1 

za każde sprawdzenie 

 

1,50 zł 

2,50 zł 

 

1,50 zł 

2,50 zł 

 

1,50 zł 

2,50 zł 

 

1,50 zł 

2,50 zł 

14. 

Opłata za transakcje bezgotówkowe: 

1) dokonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

2) dokonywane poza terytorium państw członkowskich EOG 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bez-

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

- 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN 
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
3 % - 3 %  0,00 zł 

 

 

 

1 Karta Visa Electron młodzieżowa z dniem 01.06.2018 r. została wycofana z oferty. 
2 Karty Maestro z dniem 01.03.2018 r. zostały wycofane z oferty i od kwietnia 2018 r. nie podlegają wznowieniu. 
3 Karty Visa Electron z dniem 01.06.2018 r. zostały wycofane z oferty. 
4 Państwo członkowskie EOG – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
5  Pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługi wypłat w POS. 
6  Karta Mastercard do „Konta za złotówkę” z dniem 01.04.2019 r. została wycofana z oferty. 
7  1,00 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 5,00 zł. 
8  3,00 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 7,00 zł. 
9  0,00 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 7,00 zł 


