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CZĘŚĆ A – DOTYCZĄCA OSÓB FIZYCZNYCH 
 
 

Rozdział I. 
RACHUNKI DEPOZYTOWE 

 

I.   RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWE 

ROR 
Standard 

ROR 
Student 

ROR 
Junior 

ROR 
Internet 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. 
Prowadzenie rachunku – miesięcznie, proporcjonalnie w 
przypadku nie pełnego okresu 

6,00 zł    0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3. Wpłata własna gotówki na rachunek bez opłat 5,00 zł 0,00 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku w BS bez opłat 5,00 zł 0,00 zł 

5. Przelew na rachunek: 

5.1. w BS, bez opłat 7,00 zł 
0,00 zł1 /0,00 

zł 

5.2. 

w innych bankach:  
a) w systemie ELIXIR, 3,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 7,00 zł 0,00 zł1 /3,50 zł 

b) w systemie ELIXIR (ZUS, US), 3,00 zł 7,00 zł 
0,00 zł1 /3,00 

zł 

c) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
0,00 zł1 /1,00 

zł 

d) w systemie EXPRESS ELIXIR,  

-złożony papierowo w placówce Banku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

-w systemie bankowości elektronicznej 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

6. 
Przelew jednorazowy wymagający monitorowania środków 
na rachunku 
Uwaga: opłata dodatkowa niezależnie od opłaty za przelew 

4,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 

7. System bankowości elektronicznej i mobilnej 

7.1 Aktywacja i korzystanie z systemu bez opłat 

7.2 

Kod SMS:  

- kod uwierzytelniający 0,00 zł 

- informacja o zmianie salda 0,15 zł 

- autoryzacja – logowanie dwuetapowe 0,00 zł 

- autoryzacja – operacja na rachunku 0,00 zł 

- hasło do logowania 0,00 zł 

- powiadomienie o logowaniu 0,15 zł  

7.3 
Weryfikacja rachunku w wykazie podatników VAT (biała 
lista) (za każde sprawdzenie) 

0,15 zł 

8. 
Wydanie potwierdzenia wykonania przelewu na wniosek 
klienta 
* w tym podatek VAT  

10,00 zł * 15,00 zł * 10,00 zł * 

9. 

Zlecenie stałe na rachunek: 

a) w BS, 
bez opłat 5,00 zł 

0,00 zł1 / 0,00 
zł 

b) w innym banku krajowym – za  każdy przelew. 
2,50 zł  5,00 zł 

0,00 zł1 /  
2,50 zł 

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.  

10. Złożenie / modyfikacja / odwołanie stałego zlecenia:      

10.1 - w placówce Banku 1,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł 1,00 zł 

10.2 - za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej bez opłat 

11. Polecenie zapłaty: 

11.1 realizacja z rachunku dłużnika, bez opłat 0,00 zł 
0,00 zł1/ 0,00 

zł 

 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe 

transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną  
w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 
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11.2 realizacja z rachunku wierzyciela 2,00 zł 5,00 zł 0,00 zł1/2,00 zł 

12. Wyciąg z konta bankowego:   

12.1. 
odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną 
w placówce BS prowadzącej rachunek, 

bez opłat 8,00 zł bez opłat 

12.2. 

wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju:    

   - raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 10,00 zł bez opłat 

   - częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym - za każdą 
przesyłkę, 

2,00 zł 15,00 zł 2,00 zł 

   - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym - za każdą    
     przesyłkę, 

8,00 zł 20,00 zł 
8,00 zł 

12.3. 

- Wysyłany raz w miesiącu na adres e-mailowy    bez opłat 

  - wysyłany częściej niż raz w miesiącu (na życzenie 
klienta) na adres e-mailowy – za każdą przesyłkę  

0,50 zł 

12.4. 
wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice 
kraju - za każdą przesyłkę, 

10,00 zł 30,00 zł 
10,00 zł 

12.5. 
sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - 
za każdy wyciąg 

5,00 zł 25,00 zł 
5,00 zł 

13. 

Odpis obrotów na rachunku bankowym:   

- za bieżący rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji, 3,00 zł 6,00 zł 3,00 zł 

- za każdy poprzedni rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji. 4,50 zł 9,00 zł 4,50 zł 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest 
dopisanie odsetek lub mylne księgowanie 

 
 

14. Realizacja czeku gotówkowego w BS bez opłat nie dotyczy nie dotyczy 

15. 

Wysyłanie wezwań (monitów) między innymi do zapłaty z 
tytułu pozostałych opłat i prowizji oraz upomnień z tytułu 
niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po 
upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna 
przez dłużnika za każdy wysłany monit) 

według kosztów rzeczywistych 

16. 

Przyznanie / zmiana debetu w rachunku oszczędnościowo 
– rozliczeniowym  
(debet przyznawany jest na czas nieokreślony lub 
określony we wniosku i w zgodzie na debet) 

5,00% 
max. 20,00 

zł 

5,00% 
max. 

10,00 zł 
nie dotyczy 

5,00% 
max. 20,00 zł 

nie dotyczy 

17. 
Spowodowanie niedopuszczalnego debetu lub 
przekroczenie limitu kredytu odnawialnego w rachunku 
oszczędnościowo – rozliczeniowym  

5,00 zł 
miesięcznie 

15,00 zł 
miesięcznie 

5,00 zł 
miesięcznie 

18. 
Likwidacja rachunku. 
Uwaga: opłatę pobiera się w przypadku likwidacji rachunku 
w ciągu 90 dni od daty otwarcia  

30,00 zł 

19. 
Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny,  
z indywidualnego na wspólny 

10,00 zł  10,00 zł nie dotyczy 

20. 
Zmiana (na wniosek klienta) warunków umowy 
(dotyczy czynności nie wymienionych w nn. Taryfie) 

15,00 zł 

21. 
Dokonanie blokady środków z tytułu zabezpieczenia 
kredytu udzielonego przez inny bank  - za każdą blokadę 

100,00 zł 

22. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 20,00 zł 

23. 

Zmiana rodzaju rachunku 
Uwaga: opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany 
rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za 
prowadzenie rachunku 

15 zł 0,00 zł 

24. 
Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju 
rachunku 

10 zł 0,00 zł 

25. Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju rachunku 10 zł 0,00 zł 

26. 
Wysyłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym  

10,00 zł 
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II. RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI A’VISTA W ZŁOTYCH 
                DLA RAD RODZICÓW I KAS ZAPOMOGOWO - POŻYCZKOWYCH 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie, proporcjonalnie w przypadku 
niepełnego okresu 

15,00 zł 

3. Wpłata własna na rachunek bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku w BS bez opłat 

5. Przelew na rachunek:  

5.1. w BS, bez opłat 

5.2. w innych bankach:  

 a) w systemie ELIXIR, 3,50 zł 

 b) w systemie ELIXIR (ZUS) 3,00 zł 

c) w systemie EXPRESS ELIXIR,  
-złożony papierowo w placówce 
-w systemie bankowości elektronicznej 

10,00 zł 
5,00 zł 

6. Przelew jednorazowy wymagający monitorowania środków na 
rachunku. 
Uwaga: opłata dodatkowa niezależnie od opłaty za przelew 

4,00 zł 

7. Wydanie blankietów czeków – za jeden blankiet 0,50 zł 

8. Inkaso czeku 5,00 zł 

9. Polecenie zapłaty:  

9.1 realizacja z rachunku dłużnika, bez opłat 

9.2 realizacja z rachunku wierzyciela 2,00 zł 

10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków i wykonanie zastrzeżenia 50,00 zł 

11. Wyciąg z konta bankowego:  

11.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną  
w placówce BS prowadzącej rachunek, 

bez opłat 

11.2. wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju:  

   - raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 

   - częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym - za każdą przesyłkę, 2,00 zł 

   - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym - za każdą 
przesyłkę, 

8,00 zł 

11.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za 
każdą przesyłkę, 

10,00 zł 

11.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za każdy 
wyciąg 

5,00 zł 

12. Likwidacja rachunku bez opłat 

 
 

III.   RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI A’VISTA W ZŁOTYCH  
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie, proporcjonalnie w przypadku 
niepełnego okresu 

6,00 zł 

3. Wpłata własna na rachunek bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku:  bez opłat 

5. Przelew na rachunek:  

5.1. w BS, bez opłat 

5.2. 
 

 

w innych bankach:  

a) w systemie ELIXIR, 3,50 zł 

b) w systemie ELIXIR (ZUS), 3,00 zł 

c) w systemie EXPRESS ELIXIR, złożony papierowo w placówce 10,00 zł 

6. Zlecenie stałe na rachunek:  

a) w BS, bez opłat 

b) w innym banku krajowym – za każdy przelew. 2,50 zł 

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.  

7. Polecenie zapłaty:  

7.1 realizacja z rachunku dłużnika, bez opłat 

7.2 realizacja z rachunku wierzyciela 2,00 zł 

8. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 25,00 zł 
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9. Naliczenie premii gwarancyjnej dla wkładów na książeczkach 
mieszkaniowych 

20,00 zł 

10.  Likwidacja książeczki oszczędnościowej:   

10.1 z wkładem na budownictwo mieszkaniowe 25,00 zł 

10.2 z innym wkładem oszczędnościowym 5,00 zł 

 
 
 
 
 
 

IV.   RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI A’VISTA w WALUTACH 
WYMIENIALNYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie  - dla 
każdej waluty 

bez opłat 

2. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie, bez 
wniesienia wpłaty. 

20,00 zł 

3. Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie - dla 
każdej waluty. ( opłata pobierana od 01.06.2020r.)  

6,00 zł 

4. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie 
obcej lub w złotych 

bez opłat 

5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie 
obcej lub w złotych w BS 

bez opłat 

6. Przelew :  

6.1. na rachunek złotowy i walutowy w BS, bez opłat 

6.2. na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR  3,50 zł 

6.3  w systemie EXPRESS ELIXIR, złożony papierowo w placówce 10,00 zł 

7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w 
placówce BS prowadzącej rachunek, 

bez opłat 

7.2. wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju:  

   - raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 

   - częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym - za każdą przesyłkę, 2,00 zł 

   - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym - za każdą 
przesyłkę, 

4,00 zł 

7.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za 
każdą przesyłkę, 

10,00 zł 

7.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za każdy 
wyciąg 

5,00 zł 

8. Likwidacja rachunku bez opłat 

 
 

V. LOKATY TERMINOWE w ZŁOTYCH 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3. Wpłata na rachunek lokaty bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku lokaty bez opłat 

5. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek 
prowadzony: 

 

5.1. w BS, bez opłat 

5.2. w innych bankach:  

a) w systemie ELIXIR: 0,5% min. 15,00 zł max 30,00 zł 

b) za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej 1,00 zł 

6. Wyciąg z konta bankowego:  

6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną  
w placówce BS prowadzącej rachunek, 

bez opłat 

6.2. wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju:  

   - raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 

   - częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym - za każdą przesyłkę, 2,00 zł 
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   - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym - za każdą 
przesyłkę, 

4,00 zł 

6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za 
każdą przesyłkę, 

10,00 zł 

6.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za każdy 
wyciąg 

5,00 zł 

7. Likwidacja rachunku Bez opłat 

 
 
 
 

VI.   LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH  - POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3. Wpłata na rachunek lokaty bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku lokaty bez opłat 

5. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek 
prowadzony: 

 

5.1. w BS, bez opłat 

5.2. w innych bankach w systemie ELIXIR 3,50 zł 

6. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji 
wypłat z powodu utraty książeczki oszczędnościowej  

50,00 zł 

7. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 25,00 zł 

8. Wystawienie nowej książeczki oszczędnościowej zamiast utraconej 
lub zniszczonej 

15,00 zł 

9. Wydanie fotokopii unieważnionej książeczki oszczędnościowej. 8,00 zł 

10. Przepisanie książeczki oszczędnościowej w związku z przelewem 
praw (cesja). 

60,00 zł 

11. Blokada oraz cesja praw środków na rachunku z tytułu 
zabezpieczenia spłaty - na wniosek klienta, za każdą zawartą 
umowę: 

 

11.1 z BS, bez opłat 

11.2 z innymi podmiotami 50,00 zł 

12. Likwidacja książeczki oszczędnościowej 3,00 zł 

 
 

VII.   LOKATY TERMINOWE w WALUTACH WYMIENIALNYCH 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3. Wpłata na rachunek lokaty bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku lokaty bez opłat 

5. Przelew:  

5.1. na rachunek złotowy i walutowy w BS, bez opłat 

5.2. na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 3,50 zł  

6. Wyciąg z konta bankowego:  

6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną  
w jednostce BS prowadzącej rachunek, 

bez opłat 

6.2. wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju:  

    - raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 

    - częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym - za każdą przesyłkę, 2,00 zł 

    - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym - za każdą 
przesyłkę, 

4,00 zł 

6.3. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za 
każdą przesyłkę, 

10,00 zł 

6.4. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za każdy 
wyciąg 

5,00 zł 

11. Likwidacja rachunku bez opłat 
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 VIII.  RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TWÓJ ZYSK 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 

4. Wypłata z rachunku w formie gotówkowej i bezgotówkowej (przelew, 
również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, przelew 
EXPRESS ELIXIR) 

 

 a) pierwsza w trakcie okresu rozliczeniowego –  
     miesiąca kalendarzowego  

bez opłat 

 b) druga i każda następna w trakcie okresu rozliczeniowego –  
     miesiąca kalendarzowego  

0,50% od kwoty 
min. 7,00 zł 

5. Wyciąg z konta bankowego:  

6.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w placówce BS 
prowadzącej rachunek, 

bez opłat 

6.2. wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju:  

    - raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 

    - częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym - za każdą przesyłkę, 2,00 zł 

    - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym - za każdą przesyłkę, 8,00 zł 

6.3. wysyłany raz w miesiącu na adres e-mailowy    bez opłat 

 - wysyłany częściej niż raz w miesiącu (na życzenie klienta) na    
    adres e-mailowy – za każdą przesyłkę 

0,50 zł 

6.4. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą 
przesyłkę, 

10,00 zł 

6.5. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za każdy wyciąg. 5,00 zł 

7. Cesja praw środków na rachunku - na wniosek klienta, za każdą zawartą 
umowę 

60,00 zł 

8. Likwidacja rachunku bez opłat 

 
 

 IX. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku 5,00 zł 

2. Odpis dowodu księgowego – od każdego dokumentu 2,00 zł 

3. Historia rachunku:  

 - za bieżący rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji 3,00 zł 

 - za każdy poprzedni rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji 4,50 zł 

 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli jedyną operacją jest dopisanie 
odsetek lub mylne księgowanie. 

 

4. 

Ustanowienie / modyfikacja / odwołanie pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem. 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnicy ustanawiani są 
przy zawieraniu umowy rachunku. 

10,00 zł  

5. 
Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 
oraz dokonanie zmian w karcie wzorów podpisów. 

bez opłat 

6. 
Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek 
jego śmierci. 

30,00 zł 

7. Odwołanie / zmiana dyspozycji na wypadek śmierci 10,00 zł 

8. 
Dokonanie wypłaty z tytułu: spadkobrania i realizacji dyspozycji na 
wypadek śmierci – opłatę pobiera się od każdej wypłaty 

10,00 zł 

9. 

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym – za każdą 
zawartą umowę: 

 

- z BS, bez opłat 

- z innymi podmiotami 50,00 zł 
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10. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o rachunku. 15,00 zł  

11. 

Sporządzenie i wydanie na wniosek Klienta:  

a) opinii 50,00 zł * 

b) zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda 50,00 zł * 

c) zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 
płatniczych za granicę. 

20,00 zł * 

d) potwierdzenia wykonania przelewu, w tym również  
zrealizowanego za pośrednictwem bankowości internetowej 

10,00 zł * 

e) zestawienia transakcji płatniczych z rok bieżący 30,00 zł * 

f) zestawienia transakcji płatniczych rok ubiegły 40,00 zł * 

g) odpisu załącznika do wyciągu , potwierdzenia 
operacji/dokumentu księgowego (od każdego dokumentu) 

10,00 zł * 

h) odpisu umowy rachunku bankowego  30,00 zł * 

12. 
Przechowywanie w depozycie bankowym książeczek 
oszczędnościowych i bonów oszczędnościowych – od każdego 
deponowanego dokumentu – miesięcznie. 

5,00 zł * 

13. 
Potwierdzenie przez pracownika Banku podpisu klienta złożonego 
poza placówką Banku. 

50,00 zł 

14. 
Opłata za odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z 
użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 

0,15% min 15,00 zł max. 150,00 zł  

15. 
Niepodjęcie awizowanej gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem  
Uwaga: prowizję nalicza się od kwoty awizowanej i niepodjętej 0,20%  

16. 
Polecenie przelewu w systemie SORBNET złożone w Banku oraz  
w systemie bankowości internetowej 20,00 zł 

 
* w tym podatek VAT 
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1) Opłata nie jest pobierana jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2) W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 

bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
3) Lista bankomatów dostępna w palcówkach Banku i na stronie internetowej Banku., 
4) Opłata za obsługę karty wynosi 0,00 zł w przypadku ROR Junior i ROR Student; 
5) Opłata za obsługę karty wynosi 0,00 zł, gdy bezgotówkowe transakcje wykonane kartą w miesiącu poprzedzającym 

pobranie opłaty przekraczają 500,00 zł; opłaty za obsługę karty nie pobiera się w miesiącu wydania karty.  
 
 

 
2 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – wypłaty gotówki za 
pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 sztuk wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu 
kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą prowizji i opłat 

Rozdział II. 
KARTY DEBETOWE 

   

I. KARTY PŁATNICZE 

VISA Classic 
Debetowa / VISA 

payWave  
/ 

 MasterCard 
PayPass 

 

VISA Euro 

VISA PayWave  
/  

MasterCard 
PayPass 

 
Podstawowy  

Rachunek 
Płatniczy 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Wydanie pierwszych kart  bez opłat 

2. Wydanie karty w miejsce utraconej              30,00 zł 0,00 zł 

3. Wznowienie karty bez opłat 

4. Wydanie duplikatu karty1) 20,00 zł 5 EUR 0,00 zł 

5. 
Obsługa karty – od każdej karty wydanej do 
rachunku (miesięcznie) 

4,00 zł / 0,00 zł4) 5)  1 EUR 0,00 zł 

6. 
Zmiana numeru PIN w bankomatach 
świadczących taką usługę  

6,00 zł 
nie dotyczy 

6,00 zł 

7. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty do 
płatności bezgotówkowych 

bez opłat 

8. 
Płatność kartą we wskazanych kasach 
Zrzeszenia Banku BPS S.A. 

0,50% 
min. 4,00 zł 

9. Wypłata gotówki2):  

9.1 
we wskazanych bankomatach Zrzeszenia 
Banku BPS S.A. i innych bankach krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami3) 

bez opłat 

9.2 w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł  1 EUR 0,00 zł2 / 4,00 zł 

9.3 
zagraniczne, w tym transakcje transgraniczne 
przy użyciu karty debetowej dla transakcji 
gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

4,00 zł 1 EUR 0,00 zł2 /4,00 zł 

9.4 

zagraniczne, w tym transgraniczne przy użyciu 
karty debetowej dla transakcji gotówkowych w 
ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR 
oraz poza EOG 

2% min 10 zł 
2% min. 2 

EUR 
0,00 zł2 / 2% min 10 

zł 

9.5 
Wypłata gotówki poprzez usługę cash back 
(wypłata gotówki w kasie placówki handlowo – 
usługowej) w Polsce 

bez opłat  - bez opłat  

10. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

11. Zastrzeżenie karty 0,00 zł 0,00 zł 

12. Zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł - 

13. 
Generowanie zestawienia transakcji na 
życzenie Posiadacza rachunku  za okres 
przez niego wskazany 

3,00 zł 3,00 zł 

14. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek Użytkownika 

8,00 zł  2 EUR 8,00 zł 

15. 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 
utracie karty 

1 000,00 zł - 1 000,00 zł 

16. 
Sprawdzenie wysokości dostępnych środków  
w bankomacie 

bez opłat nie dotyczy bez opłat 
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1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty (naklejki) nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 

pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
 

   

III. BLIK 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Opłata za usługę BLIK 0,00 zł 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi 
BLIK 

 

2.1. Bezgotówkowe transakcje dokonywane za 
pośrednictwem Usługi BLIK 

0,00 zł 

2.2. Wypłata gotówki w bankomatach  

2.2.1. We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych, zgodnie z zawartymi umowami1) 

0,00 zł 

2.2.2. W innych bankomatach w kraju 4,00 zł 

 
1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie Banku. 

 
 

Rozdział III. 
KREDYTY ZŁOTOWE  I  W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

   

I.   KREDYTY KONSUMPCYJNE / MIESZKANIOWE / HIPOTECZNE 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Lp. 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt lub zmianę jego warunków: 

Uwaga: opłatę pobiera się po zawarciu umowy kredytowej. 

1.1 kredyty do kwoty 5.000,00 zł  25,00 zł 

1.2 
kredyty od kwoty  5.000,01 zł  
            do kwoty 10.000,00 zł  

35,00 zł 

1.3 
kredyty od kwoty  10.000,01 zł  
            do kwoty  20.000,00 zł 

50,00 zł 

1.4 
kredyty od kwoty  20.000,01 zł  
            do kwoty  50.000,00 zł 

60,00 zł 

1.5 
kredyty od kwoty  50.000,01 zł  
            do kwoty 100.000,00 zł  

100,00 zł 

1.6 Kredyty od kwoty 100.000,01 zł 200,00 zł  

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 

Uwaga! W przypadku klientów nie posiadających rachunku w Banku, prowizja podwyższona o 0,5%. 

2.1  w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego:  1,00% 

 Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny 
okres w wysokości, jak za udzielenie kredytu 

 

2.2 gotówkowego: 

II. Naklejka zbliżeniowa Visa payWave 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej  bez opłat 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 15,00 zł 

3.  Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 1) 15,00 zł 

4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce 
zastrzeżonej 1) 15,00 zł 

5. Obsługa naklejki zbliżeniowej (miesięcznie) 1,50 zł 

6. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu naklejki zbliżeniowej 
do transakcji bezgotówkowych 2) 

bez opłat 

7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

10,00 zł 

8.  Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej bez opłat 

11.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki 
zbliżeniowej 

bez opłat 

12. Zmiana limitów na naklejce bez opłat  
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 a) nowy klient, - do 12 m-cy                       od 3,00% 
- od 12 do 48 m-cy             od 3,50% 
- od 48 do 60 m-cy             od 4,00% 
- od 60 do 84 m-cy             od 4,50% 
- od 84 do 108 m-cy           od 5,00% 
- od 108 do 120 m-cy         od 5,00% 

 b) stały klient 
 
 
Uwaga: stały klient oznacza osobę posiadającą w Banku czynny 
rachunek, od co najmniej 6 miesięcy lub osobę, która w ciągu  
12 miesięcy spłaciła bez opóźnień kredyt gotówkowy 

- do 12 m-cy                       od 2,00% 
- od 12 do 48 m-cy             od 2,50% 
- od 48 do 60 m-cy             od 3,00% 
- od 60 do 84 m-cy             od 4,00% 
- od 84 do 108 m-cy           od 4,50% 
- od 108 do 120 m-cy         od 5,00% 

2.3 mieszkaniowy: 

 a) „Nowy Dom” od 2,00%  min. 100,00 zł 

 b) „Dom Marzeń” od 2,00% 

 c) „Rodzina na swoim”  od 2,00% 

2.4 hipoteczny  od 2,00% 

2.5 na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów 
z dopłatami do oprocentowania z BGK 

od 2,00% 

2.6 przeznaczonego na pozarolniczą działalność gospodarczą na 
terenach wiejskich w ramach linii kredytowej „WIARYGODNY 
PARTNER” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej 

do 2,00% 

2.7 inwestycyjnego na realizację inwestycji w zakresie wiejsko – 
gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz 
zawodowych szkół rolniczych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 

do 2,00% 

3. Zmiana, uzupełnienie warunków umowy na wniosek kredytobiorcy, w zakresie: 

3.1 wydłużenia terminu spłaty należności BS z tytułu udzielonych 
kredytów (spłaty kredytu lub raty kredytu), od kwoty należności 
objętej zmianą warunków spłaty, 

od 1,50% min. 25,00 zł 

3.2 pozostałych warunków umowy 50,00 zł  
 100,00 zł ** 

** Uwaga: Dotyczy kredytów udzielanych od dnia 04.04.2013r.  

3.3 zmiana formy spłaty (rodzaje rat)  150,00 zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku 
oszczędnościowo – rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy 
dotychczasową a nową wysokością kredytu) 

od 1,00% 
 

5. Wydanie na wniosek kredytobiorcy zaświadczenia o wysokości 
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 
zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 

50,00 zł * 

6. Sporządzenie i wydanie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela 
odpisu umowy o kredyt lub innych dokumentów dotyczących 
udzielonego kredytu 

20,00 zł 
30,00 zł * 

* Uwaga: Dotyczy kredytów udzielanych od dnia 04.04.2013r. 

7. Za inne czynności związane z obsługą kredytów np. wydanie 
zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu 

50,00 zł 

8.  Prowizja za ponowny wniosek o wykreślenie hipoteki 30,00 zł 

9. Za ponowny wniosek do sądu o wykreślenie zastawu rejestrowego. 30,00 zł 

10. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty kredytu, raty (rat) 
kredytu lub odsetek – za każdy monit 

według kosztów rzeczywistych 

11. Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty z weksla. 
Uwaga: opłata pobierana tylko od głównego dłużnika wekslowego 

według kosztów rzeczywistych 

12. Za sporządzenie opinii o kliencie 200,00 zł 

13. Wydanie promesy udzielenia kredytu, od kwoty przyrzeczonej. od 0,50% min. 20,00 zł 

 Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu, 
w przypadku udzielenia kredytu prowizja zaliczana jest na poczet 
prowizji od kwoty przyznanego kredytu 
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14. Prowizja za gotowość od niewykorzystanej części kredytu lub 
transzy kredytu (pobierana w ostatnim dniu miesiąca)  
Uwaga:  
1.  Nie dotyczy kredytu odnawialnego dla posiadaczy 
rachunków  oszczędnościowo-rozliczeniowych udzielanego od 
dnia 30.07.2009r. 
2. Dotyczy umów zwieranych od dnia 01.01.2009r. 

od 1% 
w stosunku rocznym 

15. Przewalutowanie kredytu, od kwoty objętej zmianą od 1,00% do 5,00% 

16. Wysłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez 
Kredytobiorcę w terminach określonych w umowie dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego rozliczenia kredytu lub inwestycji, 
dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu lub innych 
wymaganych dokumentów zgodnie z Umową kredytu 
Uwaga: dotyczy umów zawartych od dnia 16.07.2020r. 

50,00 zł 

 
* w tym podatek VAT 
 
 

II.   DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 
KREDYTOWYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek kredytobiorcy – za każdy wyciąg 5,00 zł 

2. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy:  

 - za bieżący rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji 3,00 zł 

 - za każdy poprzedni rok, za każde rozpoczęte 10 pozycji 4,50 zł 

3. Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego 
poręczycieli – za każdy monit 

według kosztów 
rzeczywistych 

4. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 30,00 zł  
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Rozdział IV. 
OBRÓT DEWIZOWY 
  

I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Skup i sprzedaż walut obcych, z zastrzeżeniem pkt. 2 bez opłat 

2. Przyjęcie wpłaty w walutach obcych: 

 a) w banknotach poplamionych, z niewielkimi ubytkami, 1,00% 

 b) w banknotach o bardzo dużym stopniu zużycia – prowizja pobierana 
w momencie wpłaty a rozliczna po dokonaniu transakcji sprzedaży  
w banku komercyjnym 

50,00% 

 

II. POLECENIE WYPŁATY 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1, otrzymanych z banków krajowych  
i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno – rentowe: 

1.1 Przelewy SEPA3 bez opłat 

1.2 Polecenia wypłaty2:  
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

 

- w ramach EOG w innej walucie niż EURO bez opłat 

- spoza EOG 20,00 zł 

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu  
Uwaga:  Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 

0,15%  min. 20,00 zł 
max. 100,00 zł 

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

100,00 zł + koszty 
rzeczywiste 

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym (wysłanych):  

4.1 Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Banku  bez opłat 

4.2 Przelewy SEPA3 3,50 zł 

4.3 Polecenia wypłaty: 
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących określone w pkt 11 w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

 

- w ramach EOG w innej walucie niż EURO 3,50 zł 

- spoza EOG 30,00 zł 

5. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 
klienta 

100,00 zł + koszty 
rzeczywiste 

6. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD i GBP 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.4. 

100,00 zł 

7. Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń 
wypłaty – miesięcznie. 
Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi. 

10,00 zł 

8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 
przekazu. 
Uwaga: w przypadku przekazania telefaksem, niezależnie od prowizji 
pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynosząca: za jedna stronę 
telefaksu krajowego – PLN 5,00, za jedną stronę telefaksu zagranicznego – 
PLN 10,00 

10,00 zł * 

9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za 
granicę 

20,00 zł * 

10. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od 
poleceń wypłaty: 

100,00 zł 

1Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 
2Polecenie wypłaty: skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, bądź krajowej instytucji płatniczej lub 
zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 
wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
3Przelew SEPA: transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 
Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR; 
2) zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
3) koszty „SHA”; 
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer). 
Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku BPS S.A. (www.bankbps.pl). 

 
* w tym podatek VAT 
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Rozdział V. 
INNE USŁUGI 

   

I. CZYNNOŚCI  KASOWE 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Wpłaty gotówkowe:  

1.1 na rachunki bankowe prowadzone w BS (z wyjątkiem ROR Internetowy):  

 a) w złotych, bez opłat 

 b) w walutach wymienialnych bez opłat 

1.2 na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach   

 1) w złotych (z zastrzeżeniem punktu 1.3) 0,50%   min. 4,00 zł 

 Uwaga : a) wpłaty na rzecz innych banków z tytułu ZUS i US od kwoty  0,50%   min. 3,50 zł 

                b) wpłaty na rzecz Rejonu Energetycznego i Zakładu 
Gazowniczego Uwaga: prowizja od wpłat na rzecz Zakładu 
Energetycznego i Zakładu Gazowniczego dotyczy wszystkich rejonów) 

0,50%   min. 3,00 zł 

 
2) w walutach wymienialnych. 

0,20%   min. 20,00 zł 
max. 200,00 zł 

 Uwaga: prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku 
stosownie do zawartej umowy 
Uwaga: prowizje pobiera się również od każdej wpłaty gotówkowej 
przyjętej za pośrednictwem skarbca nocnego 

 

2. 
Wymiana banknotów i monet na inne nominały powyżej 20 szt. 

od 0,50% 
min. 2,00 zł 

3. Wypłata gotówkowa z pozostałych tytułów (zwroty do wyjaśnienia) 3,00 zł 

4. 
 

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia w systemie 
„Dokumenty zastrzeżone” utraconych: dowodów osobistych (również 
tymczasowych), paszportów, praw jazdy, książeczek wojskowych, 
książeczek marynarskich, dowodów rejestracyjnych, kart stałego pobytu 

50,00 zł * 

 * w tym podatek VAT 
 

II.   INNE CZYNNOŚCI BANKOWE 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Przechowywanie w depozycie bankowym:  

1.1 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.), od wartości – 
kwartalnie, 
Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych, jako zabezpieczenie 
kredytu oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 

1,00%  min.5,00 zł 
max. 100,00 zł 

1.2 duplikatów kluczy – miesięcznie 
Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc 

10,00 zł + podatek VAT 

2. Zakup:   

2.1 portfela do skarbca nocnego, 70,00 zł 

2.2 Klucza do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego, 30,00 zł 

2.3 worka do monet. 8,50 zł 

3. Obsługa weksli:  

3.1 przedstawienie weksla do zapłaty, 
Uwaga: opłata pobierana jest przez BS w Tarnobrzegu (domicyliat) od 
głównego dłużnika wekslowego 

15,00 zł 

3.2. przyjęcie weksla do dyskonta 
Uwaga: opłatę pobiera dokonujący oceny weksla, od podawcy weksla 

15,00 zł 

3.3 przyjęcie weksla do dyskonta, z zastrzeżeniem pkt. 3.4, 
Uwaga: prowizję pobiera BS w Tarnobrzegu dokonujący zdyskontowania 
weksla od podawcy weksla 

1,00% sumy wekslowej 

3.4 przyjęcie weksla do dyskonta związanego z udzieleniem kredytu na skup i 
zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady 
Ministrów, 
Uwaga: w przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą 
poprzedniego, prowizji nie pobiera się 

0,50% sumy wekslowej 
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3.5 zgłoszenie weksla do protestu w wyniku niezapłacenia, 
Uwaga: prowizję pobiera BS w Tarnobrzegu (domicyliat) od głównego 
dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od banku, który zdyskontował 
weksel 

1,00% sumy wekslowej 

3.6 przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa 
Uwaga: prowizję pobiera BS w Tarnobrzegu (domicyliat) od głównego 
dłużnika wekslowego 

0,50% sumy wekslowej 

 

III.   POZOSTAŁE CZYNNOŚCI  
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. 
Wydanie odpisu KRS Banku 
Uwaga: koszty notarialne, sądowe  

według kosztów 
rzeczywistych poniesionych 
przez Bank 

2. 

Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez 
składającego zapytanie (od zapytania)  
Uwaga:  zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej 
książeczki mieszkaniowej. 

20,00* zł 
 

3.  
Poszukiwanie na zlecenie klienta dowodu / potwierdzenia dokonanej operacji 
wpłaty, przelewu itp. (od pojedynczego dokumentu)  

10,00 zł * 

* opłata zawiera podatek VAT 
 
 
 

 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU  
 

VIII.   RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE ATUT 
(obowiązuje do rachunków założonych do dnia 02.03.2014r.) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku – miesięcznie 10,00 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 

3. Wypłata z rachunku w formie gotówkowej i bezgotówkowej (przelew, 
również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej, przelew 
EXPRESS ELIXIR)   

 

 a) pierwsza w trakcie okresu rozliczeniowego –  
     miesiąca kalendarzowego  

bez opłat 

 b) druga i każda następna w trakcie okresu rozliczeniowego –  
     miesiąca kalendarzowego  

0,50% od kwoty 
min. 7,00 zł 

4. Wyciąg z konta bankowego:  

4.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w placówce BS 
prowadzącej rachunek, 

bez opłat 

4.2. wysyłany przez BS drogą pocztową na terenie kraju:  

    - raz w miesiącu listem zwykłym, bez opłat 

    - częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym - za każdą przesyłkę, 2,00 zł 

    - częściej niż raz w miesiącu listem poleconym - za każdą przesyłkę, 8,00 zł 

4.3. wysyłany raz w miesiącu na adres e-mailowy    bez opłat 

 - wysyłany częściej niż raz w miesiącu (na życzenie klienta) na    
    adres e-mailowy – za każdą przesyłkę 

0,50 zł 

4.4. wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą 
przesyłkę, 

10,00 zł 

4.5. sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za każdy wyciąg 5,00 zł 

5. Cesja praw środków na rachunku - na wniosek klienta, za każdą zawartą 
umowę 

60,00 zł 

6. Likwidacja rachunku bez opłat 

 
 
 
 
 


