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Dział I.   Postanowienia ogólne 

Rozdział  1.  Zasady pobierania prowizji i opłat 
 

1. Niniejsza Taryfa określa wysokość i zasady pobiera prowizji i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych 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 teleinformatycznej lub urządzeń 

elektronicznych, obejmujących w szczególności serwis internetowy (kanał www) i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

3) kraj – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) polecenie przelewu SEPA – przelew umożliwiający przekazanie środków pienięznych na rachunek bankowy prowadzony w innym banku w kraju lub w innym banku poza krajem 

na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Polecenie przelewu 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; 

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

6) Taryfa – Taryfa prowizji i opłat za czynności  i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej oraz walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Halinowie dla klientów in-

stytucjonalnych, 

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

8) Rachunek VAT – nieoprocentowany rachunek prowadzony dla rachunku rozliczeniowego, na zasadach określonych w Prawie bankowym, 

9) środki identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności login i hasło, token 

online i kody SMS. 
 

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 bezgotówkowej.  
 

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, 

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, 
 

9. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 

1) Biznes Net - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki cywilnej, preferujących obsługę rachunku za pośrednictwem elektronicz-

nych kanałów dostępu i urządzeń samoobsługowych , 

2) Mój Biznes - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów niezależnie od ich formy prawnej, o ile korzystają z uproszczonych form księgowości, 

3) Biznes Plus - dla klientów instytucjonalnych prowadzących pełną księgowość oraz instytucji samorządowych, 

4) Agro  - dla rolników indywidualnych, właścicieli i dzierżawców gospodarstw rolnych, 

5) Non Profit - dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego, 

6) Wspólnota - dla wspólnot mieszkaniowych oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami. 
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10. W odniesieniu do klientów instytucjonalnych, w momencie zmiany oferty opłaty lub prowizje należne Bankowi za usługi świadczone przez Bank na podstawie umowy rachunku, z tytułu 

opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych oraz udostępnienie usług bankowości elektronicznej będą pobierane z rachunku, z tym zastrzeżeniem, że do końca bieżącego 

cyklu rozliczeniowego opłaty lub prowizje będą pobierane według stawek obowiązujących dla rachunku sprzed zmiany oferty, natomiast począwszy od pierwszego dnia kolejnego cyklu 

rozliczeniowego - według stawek obowiązujących dla rachunku po zmianie oferty. W przypadku pozostałych czynności opłaty lub prowizje będą pobierane według stawek obowiązują-

cych w momencie rozliczenia transakcji dla danego rachunku. 
 

11. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach na wniosek klienta, Zarząd Banku może podjąć decyzję o okresowym obniżeniu lub zwolnieniu od pobierania prowizji i/lub opłat przewi-

dzianych w Taryfie pod warunkiem uzasadnienia konkurencyjnego i ekonomicznego oraz gdy czynności bankowe dotyczą działalności charytatywnej lub użytku publicznego. 
 

12. Bank nie pobiera opłat miesięcznych za prowadzenie rachunków bankowych, udostępnienie usług bankowości elektronicznej oraz używanie kart debetowych w przypadku braku obrotów 

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

13. Wysokość prowizji i opłat określa upoważniony pracownik Banku umieszczając na dokumencie bankowym adnotację określającą kwotę prowizji i opat, albo podstawę zwolnienia z zapłaty prowi-

zji i opłat. 
 

14. 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. 
 

15. 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 rachunku bieżącym), 

2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 

3) wpłat gotówkowych wiążących się z zamknięciem rachunku prowadzonego przez Bank. 
 

16. 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. 
 

17. 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. 
 

18. 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 poszczególnej opłaty i/lub prowizji wskaza-

nej w treści Taryfy. 
 

19. 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 pobiera-

nia prowizji za przewalutowanie. 
 

20. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
 

21. Prowizje za operacje kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po przeliczeniu na zasadach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
 

22. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach lub umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 
 

23. Jednostki organizacyjne Banku podają do publicznej wiadomości informacje o wysokości prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobierane przez Bank poprzez wywieszenie ich w 

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

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

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

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

http://www.bshalinow.pl/


 5 

 

Dział II.  Produkty w ofercie 

Rozdział 1. Obsługa rachunków złotowych 
1.  Rachunki rozliczeniowe 

 

Rodzaj czynności (usług) 
Tryb 

 pobierania 
 opłaty 

Stawka obowiązująca 

Biznes Net2 Mój Biznes Biznes Plus Agro Non Profit Wspólnota 

1. 
Otwarcie rachunku rozliczeniowego: 

jednorazowo, za 

każdy rachunek 

 

  1)  bieżącego 
  2)  pomocniczego 

0,00 zł 
0,00 zł 

25,00 zł 
25,00 zł 

25,00 zł 
25,00 zł 

15,00 zł 
15,00 zł 

10,00 zł 
10,00 zł 

10,00 zł 
10,00 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 

miesięcznie za 

każdy rachunek 

 

1)  bieżącego 
2)  pomocniczego 

0,00/15,00 zł1 

0,00/15,00 zł1 

25,00 zł 
25,00 zł 

40,00 zł 
40,00 zł 

10,00 zł 
10,00 zł 

10,00 zł 
5,00 zł 

10,00 zł 
10,00 zł 

3. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

naliczane od 

 wpłacanej kwoty 

 

1)  w formie otwartej do kasy 0,5% min 10,00 zł 0,3%  min 5,00 zł 0,3%  min 5,00 zł 0,3%  min 5,00 zł 0,00 zł 2,50 zł 

2)  w formie zamkniętej do wrzutni nocnej 0,3 % min 5,00 zł 0,2 % min 5,00 zł 0,2 % min 5,00 zł 0,2 % min 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3)  w urządzeniach samoobsługowych 0,1 % min 5,00 zł 0,1 % min 5,00 zł 0,1 % min 5,00 zł 0,1 % min 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 
naliczane od  

wypłacanej kwoty 
0,4% min 10,00 zł 0,3% min 5,00 zł 0,3% min 5,00 zł 0,1 % min 5,00 zł 0,3% min 5,00 zł 0,3% min 2,50 zł 

5. 

Korzystanie z wpływów bieżących: 
naliczane od  

wykorzystanej 

kwoty 

 

1)  w formie zlecenia gotówkowego, 

2)  w formie zlecenia bezgotówkowego: 

a) złożonego w placówce Banku 

b) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

0,3% min 12,0 zł 

 

0,3%  min 12,0 zł 

0,00 zł 

0,3% min 12,0 zł 

 

0,3%  min 12,0 zł 

0,00 zł 

0,3% min 12,0 zł 

 

0,3%  min 12,0 zł 

0,00 zł 

0,3% min 12,0 zł 

 

0,3%  min 12,0 zł 

0,00 zł 

0,3% min 12,0 zł 

 

0,3% min 12,0 zł 

0,00 zł 

0,3% min 12,0 zł 

 

0,3% min 12,0 zł 

0,00 zł 

Uwaga:  1) Za wpływ bieżący nie jest traktowane uznanie rachunku kwotą wypłaconego kredytu i zapadłej lokaty. 

     2) Prowizję pobiera się niezależnie od opłaty za przelew i wypłatę. 

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 

b) na inne rachunki prowadzone przez Bank 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

c) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Elixir 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

d) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

e) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 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 

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 

za każdy przelew 

 

a) pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 

b)  na inne rachunki prowadzone przez Bank 

c)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Elixir 

d)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 

e)  na rachunki prowadzone przez inne Banki w systemie Express Elixir 

f)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 

0,00 zł 

0,50 zł 

1,00 zł 

10,00 zł 

10,00 zł 

40,00 zł 

0,00 zł 

0,50 zł 

1,50 zł 

10,00 zł 

10,00 zł 

40,00 zł 

0,00 zł 

0,50 zł 

1,50 zł 

10,00 zł 

10,00 zł 

40,00 zł 

0,00 zł 

0,50 zł 

1,00 zł 

10,00 zł 

10,00 zł 

40,00 zł 

0,00 zł 

0,50 zł 

1,00 zł 

10,00 zł 

10,00 zł 

40,00 zł 

0,00 zł 

0,50 zł 

1,00 zł 

10,00 zł 

10,00 zł 

40,00 zł 

7. Zlecenia stałe:   
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1)  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 

2,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

2,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

2,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

2,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

2,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

2,00 zł 

2) przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 
3) zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu zlecenia stałego z 

powodu niewystarczających środków na rachunku  nie dotyczy 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

8. 

Polecenie zapłaty:   

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: 

za każdą 

 dyspozycję 

 

a)  realizacja polecenia zapłaty  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

b)  przyjęcie lub zmiana polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

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

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika:  

a)  realizacja polecenia zapłaty  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

b)  przyjęcie lub zmiana polecenia zapłaty 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

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

d)  poinformowanie Klienta przez Bank o odmowie wykonania 

polecenia zapłaty 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 
miesięcznie za 

każdy rachunek 
12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

10. Wydanie czeku gotówkowego  
za każdy  

egzemplarz czeku  
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

11. Realizacja decyzji spadkobierców 
od każdego 

spadkobiercy 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

12. 
Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i  

blankietów 

za każdą  

dyspozycję 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

13. Otwarcie i prowadzenie automatycznej lokaty O/N 
miesięcznie za 

każdy rachunek 
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

14. 
Likwidacja rachunku rozliczeniowego na życzenie klienta przed  

upływem trzech miesięcy od daty otwarcia  
za każdą  

dyspozycję 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

15. 

Opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach:   

1) kanału www miesięcznie za 

każdy rachunek 
0,00 zł 4,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 

2) serwisu SMS 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

16. 
Zmiana pakietu (w przypadku wyboru pakietu z niższą opła-
tą za prowadzenie rachunku) 

za każdą  

zmianę 
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

17. 

Usługa płatności masowych   

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 
2) opłata za każdą wpłatę na rachunek wirtualny za każdą wpłatę indywidualnie ustalana z Klientem 

18. 

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 

2)  w formie papierowej:   
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a) Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez elektro-

niczne kanały dostępu 
  

     - miesięczny 
za każdy wyciąg 

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

     - po każdej zmianie salda nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
b)  Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez elektronicz-

ne kanały dostępu 
za każdy wyciąg 10,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

19. 

Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:   

1)  sporządzenie aneksu do umowy 

2)  zmiana wzorów podpisów  
za każdą 

 zmianę 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20,00 zł 

20. 

Sporządzenie odpisu:   
1)  rocznych obrotów na jednym rachunku 

2)  wyciągu z rachunku 

3)  jednego dowodu do wyciągu 

za każde  

zestawienie/ 

dokument 

25,00 zł 
15,00 zł 
10,00 zł 

25,00 zł 
15,00 zł 
10,00 zł 

25,00 zł 
15,00 zł 
10,00 zł 

15,00 zł 
15,00 zł 
5,00 zł 

15,00 zł 
15,00 zł 
5,00 zł 

15,00 zł 
15,00 zł 
5,00 zł 

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

21. 

Wydanie na wniosek klienta:   

1) potwierdzenia wykonania przelewu za każdy dokument 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

2) zaświadczenia / opinii bankowej potwierdzającego  posiadanie 

rachunku / wysokość salda / wielkość obrotów / itp. 

za każdy 

 dokument 
60,00 zł + VAT 60,00 zł + VAT 60,00 zł + VAT 60,00 zł + VAT 60,00 zł + VAT 60,00 zł + VAT 

Uwaga:  Usługa wskazana w ppkt 2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

22. 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc 

takiego tytułu: 

 
 

1)  jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego 
za każdą  

dyspozycję 

1,0 % nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł 

2)  egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekaza-

nie środków organowi egzekucyjnemu 
1,0 % nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 200,00 zł 

Uwaga:  Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 

23. 
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady 

środków na rachunku 

za każdą  

dyspozycję 
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

24. 
Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem jako za-

bezpieczenie należności innego banku 

za każdą  

dyspozycję 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

25. 

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 0,5%  min 10,00 zł 

2)  w przypadku niepodjęcie gotówki 0,4% min 10,00 zł 

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

 
1     Prowadzenie Rachunku Biznes Net jest bezpłatne dla Klientów,  którzy regularnie opłacają z niego zobowiązania wobec ZUS/US, a także spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków: 

• posiadają kredyt firmowy w Banku (na dowolną kwotę) lub 

• na rachunek bieżący lub pomocniczy wpłacają utarg lub skierują wpływy od kontrahentów w łącznej wysokości min 1500,00 zł miesięcznie 
2     Rachunek rozliczeniowy oferowany w pakiecie Biznes Net zawiera obligatoryjnie usługę dostępu do konta poprzez kanał www i kartę debetową. 
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2.  Rachunek VAT – Wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT1 
 

Rodzaj czynności (usług) 
Tryb 

pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku - 0,00 zł 
2. Prowadzenie rachunku - 0,00 zł 

3. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadaniu 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. 

4. Sporządzenie i przekazanie wyciągu bankowego za każdy wyciąg 0,00 zł 

5. 

Sporządzenie odpisu:  

1)  rocznych obrotów na jednym rachunku 
2)  wyciągu z rachunku 
3)  jednego dowodu do wyciągu 

za każde  

zestawienie/dokument 

25,00 zł 
15,00 zł 
5,00 zł 

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

 
1       Opłaty za realizacje dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowa-

dzony jest rachunek VAT. 
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3.  Rachunek lokacyjny ZYSK 
 

Rodzaj czynności (usług) 
Tryb 

 pobierania 

 opłaty 

Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku  0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku  0,00 zł 

3. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek:   

1)  w formie otwartej do kasy Banku naliczana od  

wpłacanej kwoty 

0,3 %  min 5,00 zł 

2)  w formie zamkniętej do wrzutni nocnej 0,2 %  min 5,00 zł 

3)  w urządzeniach samoobsługowych  0,1 % min 5,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku 
naliczana od 

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

5. Realizacja przelewów za każdy przelew 
jeden przelew w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł,  

każdy kolejny 20,00 zł 

6. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego  0,00 zł 

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

0,00 zł 
2)  w formie papierowej: 8,00 zł 

7. 
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. 

8. 

Sporządzenie odpisu:  

1)  rocznych obrotów na jednym rachunku 
2)  wyciągu z rachunku 
3)  jednego dowodu do wyciągu 

za każde  

zestawienie/dokument 

25,00 zł 
15,00 zł 
5,00 zł 

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

9. 
Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:   

1) sporządzenie aneksu do umowy 

2) zmiana wzorów podpisów  

za każdą 

 zmianę 

20,00 zł 

20,00 zł 

10. 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu:   

1)  jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego za każdą  

dyspozycję 

1,0 % nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł 

2)  egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu 1,0 % nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 200,00 zł 

Uwaga:  Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 

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

12. 

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 0,5 % - min 10,00 zł 

2) w przypadku niepodjęcie gotówki 0,4 % - min 10,00 zł 

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

13. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 zł 
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4.  Rachunki lokat terminowych 
 

Rodzaj czynności (usług) 
Tryb 

pobierania  opłaty 
Stawka obowiązująca 

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

2. Wpłaty wypłaty gotówkowe z rachunków lokat terminowych - 0,00 zł 

3. wypłaty gotówkowe z rachunków lokat terminowych, z zastrzeżeniem pkt 11 - 0,00 zł 

4. 

Realizacja polecenia przelewu z rachunku lokaty terminowej: 
  

1) na rachunki prowadzone przez Bank 

2) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Elixir 

3) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 

4) na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Expres Elixir 

5) na rachunki prowadzone przez inne banki  w systemie SORBNET 

za każdy przelew 

0,00 zł 

8,00 zł 

15,00 zł 

15,00 zł 

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 20,00 zł 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą  zmianę 20,00 zł 

9. 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu:   

1)  jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego 
za każdą  

dyspozycję 

1,0 % nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł 

2)  egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu 1,0 % nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 200,00 zł 

Uwaga:  Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 

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

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 0,5 % - min 10,00 zł 

2)  w przypadku niepodjęcie gotówki 0,4 % - min 10,00 zł 

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

12. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 zł 
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5.  Mieszkaniowe rachunki powiernicze 
 

Rodzaj czynności (usług) 
Tryb  

pobierania  opłaty 
Stawka obowiązująca 

1. 

Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego: 
 

 

1) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego  
jednorazowo w dniu pod-

pisaniu umowy 

opłata podstawowa 0,2 % wartości przedsięwzięcia,  

min 3.000 zł 

2) zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego 
jednorazowo w dniu pod-

pisaniu umowy 

opłata podstawowa 0,1 % wartości przedsięwzięcia,  

min 2.000 zł 

2. 

Prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego:   

1) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego  
miesięcznie  

za każdy rachunek 

100,00 zł 

2) zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego  50,00 zł 

3) indywidualnego rachunku technicznego dla każdego nabywcy lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego 15,00 zł 

3. 
Realizacja dyspozycji przekazania środków z indywidualnego rachunku technicznych nabywcy na rachunek 

bieżący dewelopera 

za każdą  

dyspozycję 10,00 zł 

Uwaga:   Opłata pobierana jest za każde przeksięgowanie środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę na indywidualny rachunek techniczny 

4. 

Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiąza-

nia: 
  

1) w formie gotówkowej  naliczana od 

 wypłacanej kwoty 

0,3 % - min 100,00 zł 

2) w formie bezgotówkowej 0,2 % - min 50,00 zł 

5. Potwierdzenie przyjęcia cesji wierzytelności z rachunku za każdą dyspozycję 30,00 zł 
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Rozdział 2. Obsługa rachunków walutowych 
1.  Rachunki rozliczeniowe 
 

Rodzaj czynności (usług) Tryb  
pobierania  opłaty 

Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego: jednorazowo, za każdy rachunek 30,00 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku rozliczeniowego: miesięcznie, za każdy rachunek 20,00 zł 

Uwaga: Opłatę za prowadzenie rachunku rozliczeniowego w walucie  dla rolników pobiera się  w wysokości 50 % stawki, o której mowa w pkt 2. 

3 Wpłaty gotówkowych na rachunek naliczane od  wpłacanej kwoty 0,5 % - min 10,00 zł 

4 Wypłaty gotówkowych  z rachunku  naliczane od  wypłacanej kwoty 0,5 % - min 10,00 zł 

5. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku  miesięcznie, za każdy rachunek 12,00 zł 

6.  Likwidacja rachunku na życzenie klienta przed upływem trzech miesięcy od daty otwarcia   50,00 zł 

7. 
 Miesięczna opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach: 

1) kanału www miesięcznie za każdy rachunek 

 
0,00 zł 

2) serwisu SMS 0,00 zł 

8. Otwarcie i prowadzenie automatycznej lokaty O/N  miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł 

9. 
Przeksięgowanie wewnętrzne w formie przelewów i not bankowych z rachunku rozliczeniowego w 

walutach wymienialnych na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Unikonto walutowe” 

naliczana od kwoty  
przeksięgowania 

0,20 %  min 10,00 zł 

10. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   

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

2)  w formie papierowej:   

a) Klientom nie posiadającym dostępu do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu   

     - miesięczny 
za każdy wyciąg 

0,00 zł 

     - po każdej zmianie salda 5,00 zł 
b)  Klientom posiadającym dostęp do rachunku poprzez elektroniczne kanały dostępu za każdy wyciąg 5,00 zł 

11. 

Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego:   

1) sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta 

2) zmiana wzorów podpisów  
za każdą zmianę 

20,00 zł 

20,00 zł 

12. 

Sporządzenie odpisu:   
1)  rocznych obrotów na jednym rachunku 

2)  wyciągu z rachunku 

3)  jednego dowodu do wyciągu 

za każde zestawienie/dokument 

25,00 zł 
15,00 zł 
10,00 zł 

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

13. 

Wydanie na wniosek klienta:   

1) potwierdzenia wykonania przelewu za każdy dokument 3,00 zł 

2) zaświadczenia / opinii bankowej potwierdzającego  posiadanie rachunku / wysokość salda / wiel-

kość obrotów / itp. 
za każdy dokument 60,00 zł + VAT 

Uwaga:  Usługa wskazana w ppkt 2 podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

14. 
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu:   

1)  jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego za każdą dyspozycję 1,0 % min 30,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł 
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2)  egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu 1,0 % nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 200,00 zł 

Uwaga:  Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 

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

16. Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem jako zabezpieczenie należności innego banku za każdą dyspozycję 25,00 zł 

17. 

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 0,3 % - min 10,00 zł 

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

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

18. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 zł 

 

2.  Rachunki lokat terminowych 
 

Rodzaj czynności (usług) Tryb  
pobierania  opłaty 

Stawka obowiązująca 

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

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

3. Wypłaty gotówkowe z rachunek lokaty terminowej, z zastrzeżeniem pkt 12 - 0,00 zł 

4.  Przelewy z rachunku lokaty terminowej na rachunki bankowe prowadzone przez Bank - 0,00 zł 

5.  Likwidacja rachunku lokaty terminowej w ciągu 14 dni od daty otwarcia za każdą dyspozycję 15,00 zł 

6. 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego stan środków na rachunku 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. 

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

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą  zmianę 20,00 zł 

9. Wprowadzenie zmian dotyczących prowadzonego rachunku (nazwa, adres, wzór podpisu) za każdą zmianę 20,00 zł 

10. 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu:   

1)  jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego za każdą  

dyspozycję 

1,0 % nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 300,00 zł 

2)  egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu 1,0 % nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 200,00 zł 

Uwaga:  Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 

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

12. 

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 0,5 % - min 10,00 zł 

   2)  w przypadku niepodjęcie gotówki 0,4 % - min 10,00 zł 

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

13. Realizacja decyzji spadkobierców od każdego spadkobiercy 50,00 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 bez funkcji 

zbliżeniowej 
karty z funkcją zbliżeniową 

Visa Business 

 Electron 1 Visa Business 2 Mastercard 

Business 
Mastercard 

1. Wydanie lub wznowienie karty   
jednorazowo,  

za każdą kartę 
20,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2 EUR, 2,5 USD 

2. Używanie karty miesięcznie 10,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

3. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

4. 

Opłata za wypłatę gotówki: 

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 
 

 

naliczana od  
wypłacanej kwoty 

    

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)3 4,50 zł 1,50 zł 4,50 zł 1 EUR, 1 USD 

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

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)3 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 
3% min. odpowiednio 

1,50 EUR, 2,00 USD 

5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państwa członkowskiego EOG) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 
3% min. odpowiednio 

1,50 EUR, 2,00 USD 

5. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

(na terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 
naliczana od  

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

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

w dniu rozliczenia operacji 
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,50 EUR, 0,50 USD 

7. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 1,50 EUR, 2,00 USD 

9. 

Zmiana PIN w bankomatach 

1) banków 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 

 

1,00 EUR, 1,00 USD 

1,50 EUR, 2,00 USD 

10. 

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 

1) banków 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 

 

0,25 EUR, 0,30 USD 

1,00 EUR, 1,00 USD 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,50 EUR, 0,60 USD 

12. Ponowne zestawienie transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 1 EUR, 1,5 USD 

13. Ekspresowe przesłanie karty, duplikatu lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 10 EUR, 15 USD 

14. Transakcje bezgotówkowe - 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 transak-

cji, pobierana w dniu  

rozliczenia operacji 
3 % 3% 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

1     Karta Visa Bussines Electron z dniem 01.06.2018 roku została wycofana z oferty. 
2     Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Bussines Electron payWave, które z dniem 01.08.2018 roku zostały wycofane z oferty oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart. 
3     Pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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2.  Karty świadczeniowe 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania   

opłaty 

Stawka 

karta bez funkcji zbliżeniowej 

MasterCard  

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

2. Zasilenie rachunku karty za każdą dyspozycję wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

3. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 

4. Używanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach SGB - 0,00 zł 

6. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 

 

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 0,00 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 roczna) rocznie, z góry za każdy rok 30,00 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. Wydanie nowego numeru PIN Za każdy PIN 6,00 zł 

8. 

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)1 

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)1 

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

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

 

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. 10,0 zł 

3% min. 10,0 zł 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - 0,00 zł 

10. 

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 

 

1     Pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
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4.   Karty kredytowe 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłaty 

Stawka 

karta z funkcją zbliżeniową 

MasterCard Business2 

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej)  za każdą kartę 100,00 zł 

2. Używanie karty  
rocznie, z góry za każdy rok 

 ważności karty 
75,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 

4. Wznowienie karty - 0,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 

6. 

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)1 

3)  w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

4)  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1 

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

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

naliczana od wypłaconej kwoty, pobie-

rana w dniu rozliczenia operacji 

 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

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

8. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 4,00 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 7,00 zł 

10. Zmiana limitu kredytowego - 0,00 zł 

11. Minimalna kwota do zapłaty 
naliczana zgodnie z regulaminem funkcjo-

nowania kart kredytowych i umową 
5 % min. 50,00 zł 

12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie o kartę za każde upomnienie/wezwanie 20,00 zł 

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

14. Zestawienie transakcji - 0,00 zł 

15. Ponowne  zestawienie transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 
  

 

   1     Pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 

  2   Opłaty obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard Bussines bez funkcji zbliżeniowej oraz kart zbliżeniowych MasterCard Business wznowionych w miejsce ww. kart 
 

   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 0,00 zł 

5. 

Opłata za wypłatę gotówki: 

1)  w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych1 

2)  w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

3)  w bankomatach za granicą  

 

0,00 

0,00 

nie dotyczy 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę 0,00 zł 
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Rozdział 4.  Kredyty 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania opłaty Stawka 

1. 

Prowizja wstępna (aplikacyjna) naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,2 %  

Uwaga:  Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu płatna jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku przez Bank lub rezy-

gnacji Kredytobiorcy. W przypadku udzielenia kredytu zaliczana jest na poczet prowizji przygotowawczej. Prowizja nie jest pobierana od kredytów konsorcjalnych, w którym Bank jest 

uczestnikiem konsorcjum, a także w przypadku Klientów, którym Bank z własnej inicjatywy złożył ofertę kredytową. 

2. 

Prowizja przygotowawcza:  

1)   kredyty w rachunku bieżącym 

naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia  

kredytu,   płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozy-

cji Kredytobiorcy. 

1,5 % min 300,00 zł 

2) kredyty obrotowe 2,0 % min 100,00 zł 

3) kredyty rewolwingowe 2,0 % min 300,00 zł 

4) kredyty inwestycyjne 2,0 % min 100,00 zł 

5) kredyty technologiczne z premią BGK 2,5 % min 100,00 zł 

6) kredyty konsolidacyjne 3,0 % min 400,00 zł 

7) kredyty na nieruchomości 2,0 % min 100,00 zł 

8) kredyty hipoteczne 3,0 % min 500,00 zł 

9) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 1,85 % min 100,00 zł 

  Uwaga:  W przypadku kredytu w rachunku bieżącym udzielanego  na okres dłuższy niż 12  miesięcy prowizja naliczana jest za każdy rozpoczęty rok  trwania umowy w  wysokości 1,5 %  i płatna: 

1) za okres od 1 do 12 miesiąca  funkcjonowania kredytu w pierwszym dniu umownego okresu kredytowania oraz 

2) za okres od 13 do 24 miesiąca funkcjonowania kredytu w pierwszym dniu roboczym rozpoczynającym 13 miesiąc funkcjonowania kredytu. 

3. Prowizja za gotowość – od niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy4 
naliczana od kwoty niewykorzystanego kredytu postawionego do dyspozycji 

Kredytobiorcy, za ilość dni, w których Bank pozostawał w gotowości do  wypła-

ty kredytu w terminach i kwotach określonych w umowie kredytu 

2,4 % w stosunku rocznym 

min 50,00 zł 

4. 

Prowizja z tytułu administrowania kredytem / limitem kredytowym3  
 

    1)  kredyty w rachunku bieżącym 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna na koniec każdego miesiąca po 

0,33 % od górnej granicy dostępnego limitu 3,96 % w stosunku rocznym 

    2)  kredyty rewolwingowe 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna na koniec każdego miesiąca po 

0,10 % od górnej granicy dostępnego limitu 1,20 % w stosunku rocznym 

5. 

Prowizja rekompensacyjna 

1)  do 5 lat trwania umowy kredytu 

w przypadku kredytów nieodnawialnych:  naliczana od kwoty spłacanej przed 

terminem spłaty określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania 

przedterminowej spłaty kredytu 
 

w przypadku kredytów odnawialnych:  naliczana od wysokości limitu kredyto-

wego, płatna w dniu zamknięcia limitu kredytowego przed terminem zakończenia 
limitu wynikającym z umowy 

3,00  % min 50,00 zł 

2)  powyżej 5 lat trwania umowy kredytu 1,50  % min 50,00 zł 

6. Prowizja od zaangażowania kredytowego5 

 naliczana jest na dzień 31 grudnia za  każdy rozpoczęty roczny okres trwania 

umowy kredytowej,  od aktualnej kwoty kredytu lub dostępnego limitu w przy-

padku kredytów odnawialnych i płatna do 31 stycznia kolejnego roku, nie później 
jednak niż w dniu spłaty kredytu 

0,25 % min 200,00 zł 

7. 
Prowizja za uruchomienie kredytu przed uprawomocnieniem się wpisu 
hipoteki6 

naliczana jest od niższej z wartości: wysokości udzielonego kredytu dla kredytów 

nieodnawialnych/ dostępnego limitu w przypadku kredytów odnawialnych lub 

ustalonej sumy hipoteki ujawnianej w księdze wieczystej 

0,20 % min 200,00 zł 

8. 
Prowizja za naruszenie warunku umowy kredytu / limitu dotyczącego 
utrzymywania wpływów na rachunek2 

naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu/ limitu w przypadku kredytów 

odnawialnych lub kwoty zadłużenia w przypadku kredytów nieodnawialnych 
 

0,25 % min 200,00 zł 
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  Uwaga: 1)  Prowizja wyliczana jest po upływie każdego 3 – miesięcznego okresu, w którym średniomiesięczne wpływy na rachunek rozliczeniowy były niższe niż deklarowane w umowie kredytu / 

aneksie do umowy kredytu. 

2)   Prowizja pobierana jest do 20 dnia roboczego miesiąca następującego po upływie 3-miesięcznego okresu podlegającego weryfikacji. 

3)   Za wpływy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie są uznawane wpływy wynikające z przekazania na rachunek rozliczeniowy środków z rachunku lokaty terminowej, środ-

ków z tytułu uruchomienia kredytu zaciągniętego w Banku w związku z działalnością gospodarczą, a także wpływy dokonywane przez Kredytobiorcę pomiędzy jego własnymi rachun-

kami prowadzonymi w Banku lub innych bankach. 

9. Prowizja z tytułu kredytów konsorcjalnych za zorganizowanie konsorcjum - 
wg indywidualnych  

ustaleń  

10. 
Prowizja za obsługę kredytu udzielonego w konsorcjum bankowym 
organizowanym przez Bank 

naliczana od salda kredytu na koniec poprzedniego miesiąca, płatna w terminie 

spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej) i w całości należna dla organi-

zatora konsorcjum 

0,01 % w stosunku  
miesięcznym min 100,00 zł 

11. 

 Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej na wniosek Klienta7 

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

2) skrócenie okresu kredytowania za każdą zmianę 300,00 zł 

3) wydłużenie okresu kredytowania 
naliczana od kwoty kapitału przekraczającego dotychczas  

ustalony termin spłaty 
1,0 % min 200,00 zł 

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, naliczana od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty 1,0 % min 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 

12. Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń1 za każde pismo/zaświadczenie 150,00 zł + VAT 

13. Za wydanie promesy kredytowej na podstawie złożonego wniosku kredytowego naliczana od kwoty objętej promesą 0,5 % min 500,00 zł 

14. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki1 za każdy duplikat 20,00 zł + VAT 

15. Za wydanie promesy wykreślenia hipoteki na życzenie Kredytobiorcy za każdy egzemplarz dokumentu 150,00 zł 

16. Za wydanie zezwolenia na zwolnienie  zabezpieczenia w formie hipoteki, za-

stawu rejestrowego lub przewłaszczenia 
za każdy egzemplarz zezwolenia 0,00 zł 

17. 
Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipo-

teki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 
za każdy egzemplarz zezwolenia 150,00 zł 

18. 
Za wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) 

kredytu  
za każde upomnienie/wezwanie 15,00 zł 

19. 
Opłata za niedotrzymanie terminu dostarczenia dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, wyni-

kającego z umowy, regulaminu lub na żądanie Banku 

pierwsza opłata jest pobierana po 14 dniach od terminu sporządzenia 

i wysłania pisma, kolejne po każdym następnym 14 – dniowym 

okresie opóźnienia do momentu wykonania zobowiązania 

200,00 zł, za każdy zakoń-

czony okres opóźnienia 

20. Opłata za kontrolę inwestycji/inspekcję techniczną nieruchomości  za każdą kontrolę/inspekcję 300,00 zł 

21. 
Opłata za weryfikację dotychczasowego wykorzystania kredytu oraz urucho-

mienie kolejnej transzy kredytu2 jednorazowo, za każde zdarzenie 100,00 zł 

22. Sporządzenie historii spłat kredytu1 za każdą stronę 30,00 zł + VAT 

23. 
Opłata za złożenie przez Bank w imieniu Klienta opłaconego wniosku o wpis 

lub wykreślenie hipoteki w Sądzie 
za każdy wniosek 150,00 zł 

24. 
Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie lokalu/działki lub jej części 

stanowiącej przedmiot hipoteki 
za każdy wniosek 200,00 zł 
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25. 

Opłata za niedotrzymanie terminu dostarczenia dokumentów związanych z 

zabezpieczeniem transakcji, w tym dokumentów potwierdzających skuteczność 

zabezpieczenia transakcji, wynikającego z umowy, regulaminu lub na żądanie 

Banku 

płatna w terminie 14-dni po upływie terminu ważności zabezpie-

czenia lub w terminie wskazanym w piśmie Banku wzywającym 

klienta do dostarczenia dokumentu, a następnie w okresach mie-

sięcznych do momentu wykonania zobowiązania  

200,00 zł 

26. 
Opłata za niedotrzymanie przez Klienta zobowiązań zawartych w umowie lub 

regulaminie w zakresie innym niż wskazany w ust. 8, 19 i 25 

pierwsza opłata jest pobierana po 14 dniach od terminu sporządzenia 

i wysłania pisma, kolejne po każdym następnym 14 – dniowym 

okresie opóźnienia do momentu wykonania zobowiązania 

200,00 zł, za każdy zakoń-

czony okres opóźnienia 

27. 
Za dokonanie zmiany ubezpieczyciela w umowie cesji praw wierzytelności na 

rzecz Banku 8 
za każdą zmianę 100,00 zł 

28. Za inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy za każdą czynność 150,00 zł 

 
      1    

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

    2      Prowizję pobiera się w przypadku umów kredytowych zawartych od dnia 01.03.2021r. 

    3      Prowizja pobierana jest za pełny miesiąc niezależnie od dnia udostepnienia kredytu. 

    4    Nie pobiera się prowizji od kredytów, które mają charakter odnawialny. 

    5      Nie pobiera się prowizji za rok w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 

    6    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. 

    7      W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję – wyższą. 
     8    Prowizji nie pobiera się przy zmianie na ubezpieczyciela, którego produkty oferuje Bank. 

 

Rozdział 5.  Gwarancje 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

1. 

Za rozpatrzenie wniosku i udzielenie gwarancji na następujące okresy: 
1) do 6 miesięcy 
2) powyżej 6 miesięcy do 12 miesięcy 
3) powyżej 12 miesięcy do 5 lat 

naliczana od kwoty wnioskowanej, płatna  jednorazowo 

w dniu podpisania umowy gwarancji 

  
      0,5 % min 250,00 zł 
      1,5 % min 250,00 zł 
      3,0 % min 250,00 zł 

2. 
Prowizja za wystawienie gwarancji: 

1) według standardowego wzoru Banku 
2) według wzoru przedstawionego przez Klienta i zaakceptowanego przez Bank 

za każdą gwarancję 

 
100,00 zł 
300,00 zł 

3. 
Korzystanie z gwarancji  

naliczana od kwoty wystawionej gwarancji, płatna w 

okresach trzymiesięcznych 
0,50 % min 50,00 zł 

Uwaga: Opłata naliczana jest za każdy rozpoczęty okres  trzymiesięczny. 

4. Anulowanie gwarancji 
za każdą anulowaną gwarancję, o ile okres pozostały do 

jej umownego wygaśnięcia jest dłuższy niż 3 miesiące. 
80,00 zł 

5. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji za każde zawiadomienie 50,00 zł 

6. Wypłata z gwarancji  za każda wypłatę 100,00 zł 

7. Za zmianę warunków umowy gwarancji  za każda zmianę 200,00 zł 

8. Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do innych gwarantów    za każdą  dyspozycję 200,00 zł 

9. 
Wydanie, na wniosek Klienta, informacji i pism o charakterze zaświadczeń za każde pismo/zaświadczenie 100,00 zł + 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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Rozdział 6.  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 za każda wiadomość 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 - 0,00 zł 

 
    2.   Kanał WWW 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

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

zowanych za pośrednictwem kanału WWW – od każdego dokumentu 
za każdy dokument 

 

6,00 zł 

2. 

Odblokowanie/zablokowanie dostępu do rachunku   

  1) w placówce Banku 
za każda zmianę 

15,00 zł 

  2) w serwisie telefonicznym IVR 0,00 zł 

3. Opłata jednostkowa za komunikaty autoryzacyjne w formie SMS za każda wiadomość SMS 0,25 zł 

4. Przesłanie środków identyfikacji elektronicznej za potwierdzeniem odbioru za każdą przesyłkę 25,00 zł 

5. Dodanie nowego użytkownika do systemu 1 za każdą czynność 
15,00 zł 

(powyżej 2 użytkowników – za każdego użytkownika) 

6. Modyfikacja uprawnień użytkownika systemu (niezależnie od zakresu zmian) 1 za każdą czynność 15,00 zł 
 

 

     3.   Platforma  walutowa      
 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

1. Opłata abonamentowa za udostepnienie systemu miesięcznie,  

za każdy rachunek 
0,00 zł 

 

             1   Dotyczy usług udostępnionych od dnia 03.01.2022 r. 
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Rozdział 7.  Obrót wartościami dewizowymi 
1.   Skup i sprzedaż wartości dewizowych 

 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb  

pobierania opłaty 
Stawka 

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

2. 
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 7 ust. 2 pkt. 2 

3. 

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju – 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. 

4. 

Polecenie przelewu SEPA: 

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 

 

 

0,00 zł 

15,00 zł 

 

0,00 zł 

0,50 zł 

5. 

Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT) – dodatkowa 

opłata do pkt. 4. 
za każdy przekaz 100,00 zł 

Uwaga: Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania wolnych środków przez Bank na rachunkach nostro. 

6. 

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 

7. 
Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR): za każdy przekaz 80,00 zł 

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

8. 
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. 
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      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. 
Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę za każde zaświadczenie 20,00 zł + VAT 

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

 

 

Rozdział 8.   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 
3)   na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 
4)   na rachunki do ZUS/US 

naliczana od wpłacanej kwoty 

0,5 % min 6,00 zł 
0,5 % min 10,00 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 
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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 8 ust. 1 pkt 1 

za każdą dyspozycję 

 
4,00 zł 
4,00 zł 

 

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

5. 

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 
z powodu podania przez Klienta błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 20,00 zł + VAT 

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

6. 
Za wydanie Klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem  
dla audytorów 

za każdy wydany dokument 50,00 zł 

7. Przesyłka kurierska na życzenie Klienta za każdą przesyłkę 

wg ceny zakupu dokonanego przez Bank 
powiększona o aktualnie obowiązującą 

stawkę podatku VAT 

8. 
Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla Klientów, którzy podpi-

sali umowę o wpłaty zamknięte 
- 0,00 zł 

9. Konwersję danych z wyciągów bankowych na plik JPK_WB 
jednorazowo,  

za każdy wyciąg 
80,00 zł 

10. Inne czynności i usługi nie wymienione w Taryfie - 

Opłata ustalana indywidualnie 

 + podatek VAT, o ile usługa podlega opodat-

kowaniu podatkiem od towarów i usług 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

 

Dział III.  Produkty wycofane z oferty 
 

1. Rachunki rozliczeniowe (w ofercie do 19.05.2013 r.) 
 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. 

Otwarcie rachunku rozliczeniowego: 
1) bieżącego 
2) pomocniczego 

jednorazowo, 
 za każdy rachunek 

 
25,00 zł 
25,00 zł 

Uwaga:  

1)  za otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego dla rolników pobiera się opłatę w wysokości 60 %  stawki, o której mowa w ppkt 1) i 2). 

2)  za otwarcie rachunku bieżącego i  pomocniczego dla  Wspólnot Mieszkaniowych pobiera się opłatę w wysokości 40 %  stawki, o której mowa w ppkt 1) i 2). 

2. 

Prowadzenie rachunku rozliczeniowego: 
1) bieżącego i pomocniczego 
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 

miesięcznie, 
 za każdy rachunek 

 
34,00 zł 
34,00 zł 

Uwaga:  Za prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego dla rolników oraz Wspólnot mieszkaniowych  pobiera się opłatę w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 1) lub 2). 

3. 

Wpłaty gotówkowe na rachunek: 
   1)  w formie otwartej do kasy  
   2)  w formie zamkniętej do wrzutni nocnej 
   3)  w urządzeniach samoobsługowych 
 

Uwaga: Prowizja  od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone dla Wspólnot  Mieszkaniowych  

naliczane od  
wpłacanej kwoty 

 
0,3 % min 5,00 zł 
0,2 % min 5,00 zł 
0,1 % min 5,00 zł 

 
2,50 zł 

4. 

Wypłaty gotówkowe z rachunku : 
naliczane od  

wypłacanej kwoty 
0,3 %  min 5,00 zł 

Uwaga : 

1)   prowizję, o której mowa w ppkt 1) z rachunków prowadzonych dla rolników pobiera się w wysokości 0,1 % min 5,00 zł 

2)  prowizję minimalną od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych dla Wspólnot Mieszkaniowych  pobiera się w wysokości 50 % stawki, o której mowa w ppkt 1) 

5. 

Korzystanie z wpływów bieżących: 
1) w formie zlecenia gotówkowego 
2) w formie zlecenia bezgotówkowego 

a) złożonego w placówce Banku 
b) złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

naliczane od  
wykorzystanej kwoty 

 
0,3 % min 12,00 zł 

 
0,3 % min 12,00 zł 

0,00 zł 

Uwaga:  

   1)  za wpływ bieżący nie jest traktowane uznanie rachunku kwotą wypłaconego kredytu i zapadłej lokaty, 

   2)  prowizję pobiera się niezależnie od opłaty za przelew i wypłatę. 

6. 

Realizacja przelewów: 

1) złożonych w formie papierowej: 

a)  pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 

b)  na inne rachunki prowadzone przez Bank 

c)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Elixir 

d)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 

e)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 

f)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 

za każdy przelew 

 

0,00 zł 

8,00 zł 

10,00 zł 

15,00 zł 

15,00 zł 

40,00 zł 



 25 

 

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 

a)  pomiędzy rachunkami własnymi tego samego Posiadacza 

b)  na inne rachunki prowadzone przez Bank 

c)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Elixir 

d)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie BlueCash 

e)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie Express Elixir 

f)  na rachunki prowadzone przez inne banki w systemie SORBNET 

za każdy przelew 

 
0,00 zł 
0,50 zł 

1,50 zł 

10,00 zł 

10,00 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 

c)  na rachunki prowadzone przez banki inne za każdą dyspozycje 

 
0,00 zł 
0,00 zł 
2,00 zł 

2)  przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego 1,50 zł 

3) zawiadomienie Klienta o niezrealizowaniu zlecenia stałego z powodu niewystarczających środków 

na rachunku  
3,00 zł 

8. 

Polecenie zapłaty:   

1)  opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: 

za każdą dyspozycję 

 

a) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 

b) przyjęcie lub zmiana polecenia zapłaty 4,00 zł 

c) odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł 

2)  opłaty pobierane z rachunku płatnika:  

a) realizacja polecenia zapłaty 3,00 zł 

b) przyjęcie lub zmiana polecenia zapłaty 4,00 zł 

c) odwołanie polecenia zapłaty 5,00 zł 

d) poinformowanie klienta przez Bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty 5,00 zł 

9. Uzyskiwanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku 
miesięcznie, za  
każdy rachunek 

12,00 zł 

10. Wydanie czeku gotówkowego za 1 egzemplarz czeku 2,00 zł 

11. Zgłoszenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych za każdą dyspozycję 20,00 zł  

12. 
Dokonanie zmian w umowie rachunku bankowego: 

1) sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta, 

2) zmiana wzorów podpisów 

za każdą zmianę 

 

20,00 zł 

20,00 zł 

13. 

Sporządzenie odpisu: 
1)    rocznych obrotów na jednym rachunku 
2)    wyciągu z rachunku, 
3)    jednego dowodu do wyciągu 

za każde  

zestawienie/dokument 

 
25,00 zł 
15,00 zł 
5,00 zł 

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

14. 

Wydanie na wniosek Klienta :   

1) potwierdzenia wykonania przelewu 

za każdą dyspozycję 

3,00 zł 

2) zaświadczenia / opinii bankowej potwierdzającego  posiadanie rachunku / wysokość salda / wielkość  

obrotów / itp. 
60,00 zł. + VAT 

Uwaga:  Usługa wskazana w ppkt 2  podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

15. Przyjęcie i wykonanie dyspozycji Klienta dotyczącej blokady środków na rachunku za każdą dyspozycję 30,00 zł 
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16. 
Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem jako zabezpieczenie należności 
innego banku 

za każdą dyspozycję 25,00 zł 

17. 
  Opłata abonamentowa za korzystanie z usług w ramach: 

1) kanału www 
miesięcznie, za  
każdy rachunek 

 
7,00 zł 

  2) serwisu SMS 0,00 zł 

18. 

Wyciągi bankowe:   

1)  odbierane w jednostce banku prowadzącej rachunek 
za każdy wyciąg 

0,00 zł 

2)  na wniosek klienta wysyłane po zakończeniu miesiąca listem zwykłym na adres do kore-
spondencji 

0,00 zł 

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

20. Otwarcie i prowadzenie automatycznej lokaty O/N 
miesięcznie, za  
każdy rachunek 

15,00 zł 

21. 

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 0,5 %  min 10,00 zł 

2) w przypadku niepodjęcie gotówki 0,4 % -min 10,00 zł 

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

22. 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu:   

1)  jednorazowa realizacja tytułu wykonawczego 
za każdą  

dyspozycję 

1,0 % nie mniej niż 30,00 zł i nie więcej niż 

300,00 zł 

2)  egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjne-

mu 

1,0 % nie mniej niż 20,00 zł i nie więcej niż 

200,00 zł 

Uwaga:  Prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego. 

23. 

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 
powodu podania przez Klienta błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każdą dyspozycję 20,00 zł + VAT 

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

24. Za wydanie Klientom (na ich wniosek) potwierdzenia salda z przeznaczeniem dla audytorów za każdy wydany dokument 50,00 zł 

25. Realizacja dyspozycji  spadkobierców za każdego spadkobiercę 50,00 zł 
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        2.   Rachunek do regulowania okresowych płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych (w ofercie do 19.05.2013 r.) 
 

 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku  - 0,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - 0,5 % nie mniej niż 10,00 zł 

3. 

Realizacja przelewów:   

 1)  za przyjęcie i wykonanie dyspozycji z rachunku klienta do ZUS  
 2)  za przyjęcie i wykonanie dyspozycji klienta na inny rachunek niż wskazany w ppkt 1  za każdą dyspozycję 

10,00 zł 
0,5 % min 10,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku  
naliczane od  

wypłacanej kwoty 
0,5 % nie mniej niż 10,00 zł 

 

       3.   Karty przedpłacone 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania   

opłaty 

Stawka 

karta bez funkcji zbliżeniowej 

MasterCard 2 

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 30,00 zł 

2. 

Zmiana PIN w bankomatach 

1)   banków SGB 

2)   innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

3. 

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)1 

3)  w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

4)  w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)1 

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

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

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji,  

naliczana od  
wypłacanej kwoty 

 

0,00 zł 

1,50 zł 

2% min 5,00 zł 

3% min. 4,50 zł 

2% min. 5,00 zł 

3% min. 4,50 zł 

4. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł 

 
      1    Pod warunkiem, ze placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 

    2   Karta przedpłacona MasterCard została wycofana z oferty Banku z dniem 31.12.2020 r. 

 


