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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów 
instytucjonalnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających 
osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą – rezydentów i nierezydentów. 
 
 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 
 

1. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego prowadzonego w Banku pobierane są z rachunku w dniu 
dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku 
prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał.  

3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji 
bankowej. 

4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z 
przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania 

obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji 
odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

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

8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

− wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

− wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów 
realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, 

− wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę 
uiszcza odbiorca należności. 

9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach 
rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek 
udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych 
przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować 
prowizje i opłaty określone w Taryfie. 

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

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

13. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki 
zagraniczne. 

14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub 
według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione 
i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 

15. W zakresie stosowanych stawek prowizji  od udzielonych kredytów Zarząd Banku może podejmować decyzję o 
stosowaniu zróżnicowanych stawek, nie mniej niż 0,20 % od kwoty udzielonego kredytu. 

16. W zakresie stosowanych stawek prowizji  od udzielonych poręczeń i gwarancji  Zarząd Banku może podejmować 
decyzję o stosowaniu zróżnicowanych stawek, nie mniej niż 0,10 % od kwoty udzielonego poręczenia lub gwarancji. 

17. W zakresie stosowanych opłat i prowizji dotyczących obsługiwanych rachunków bankowych, Zarząd Banku może 
podejmować decyzję o stosowaniu zróżnicowanych stawek. 

18. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 
19. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów 

zawieranych z Bankiem. 
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Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE W PLN  
 

TAB. 1 PAKIETY  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Wygodny Komfortowy Agro 

 
Wspólny Dom 

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

2. Prowadzenie rachunku: 

2.1 bieżącego  

miesięcznie 

27 zł 60 zł 20 zł 30 zł 

2.2 pomocniczego  15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

2.3 
Likwidacja rachunku 
bieżącego/pomocniczego 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3. Przelewy 

3.1 Polecenie przelewu wewnętrznego 

3.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

3.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Polecenie przelewu ELIXIR1): 

3.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

3.3 Polecenie przelewu natychmiastowego w systemie Express ELIXIR 

3.3.1 
w placówce Banku w kwocie 
nieprzekraczającej 10 000 zł  
/max. 3 przelewy dziennie/ 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.3.2 

w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej w kwocie 
nieprzekraczającej 10 000 zł  
/max. 3 przelewy dziennie/ 

za przelew 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

3.4 Polecenie przelewu SORBNET: 

3.4.1 w placówce Banku 

za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

3.4.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3.5 Polecenie przelewu SEPA: 

3.5.1 w placówce Banku: 

3.5.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3.5.1.2 do banków zagranicznych 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.5.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej: 

3.5.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.5.2.2 do banków zagranicznych 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

3.6 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG8): 
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3.6.1 w placówce Banku 

za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

3.6.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3.7 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)9): 

3.7.1 w placówce Banku za przelew 
0,20 %  

min. 30 zł 
max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 

3.7.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

za przelew 
0,20 %  

min. 20 zł 
max. 50 zł 

0,20 %  
min. 20 zł 
max. 50 zł 

0,20 %  
min. 20 zł 
max. 50 zł 

0,20 %  
min. 20 zł 
max. 50 zł 

3.8 Polecenie wypłaty8):  

3.8.1 w placówce Banku za przelew 
0,20 %  

min. 30 zł 
max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 

3.8.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

za przelew 
0,20 %  

min. 20 zł 
max. 50 zł 

0,20 %  
min. 20 zł 
max. 50 zł 

0,20 %  
min. 20 zł 
max. 50 zł 

0,20 %  
min. 20 zł 
max. 50 zł 

3.9 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

3.9.1 z banków krajowych za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3.9.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG  w walucie EURO 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.9.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG  w innej walucie niż 
EURO 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3.9.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3.10 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

3.10.1 
Realizacja polecenia przelewu w 
trybie pilnym (dostępne dla 
waluty EUR, GBP, USD, PLN) 

za przelew 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

3.10.2 
Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR8) za przelew 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

3.10.3 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przekazu 
wykonane na wniosek 
Posiadacza rachunku 

od transakcji 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 

100 zł  
+ koszty 
banków 

100 zł  
+ koszty 
banków 

3.10.4 

Zlecenie poszukiwania przekazu/ 
postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Posiadacza rachunku2) 

za zlecenie 

120 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

120 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

120 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

120 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

3.10.5 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Elektroniczne Kanały dostępu: 

4.1 System bankowości elektronicznej: 

4.1.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.2 
wysłanie hasła aktywacyjnego 
lub hasła jednorazowego za 
pomocą SMS jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.3 
wydanie lub wysłanie koperty z 
hasłem aktywacyjnym 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.4 Zakup czytnika kart jednorazowo 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 
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4.1.5 
Zakup e-tokena zawierającego 
kartę chipową w formacie mini  

jednorazowo 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 

4.1.6 Zakup karty chipowej jednorazowo 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 
wg ceny 

dostawcy 

4.1.7 

SMS autoryzacyjny służący do 
autoryzacji zleceń realizowanych 
za pośrednictwem systemu 
bankowości elektronicznej 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy SMS 

wysłany przez 
Bank 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.8 Powiadomienia SMS 

miesięcznie 
zbiorczo za 

każdy 
SMS wysłany 
przez Bank 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.9 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

5.1 
wpłata gotówkowa w placówce 
Banku 

od kwoty 

0,30 % 
min. 5 zł 

0,30 % 
min. 5 zł 

0,10 % 
min. 5 zł 

0,30 % 
min. 5 zł 

5.2 
wpłata gotówkowa w formie 
zamkniętej 

0,30 % 
min. 5 zł 

0,30 % 
min. 5 zł 

0,10 % 
min. 5 zł 

0,30 % 
min. 5 zł 

5.3 we wpłatomacie 
0,30 % 

min. 5 zł 
0,30 % 

min. 5 zł 
0,30 % 

min. 5 zł 
0,30 % 

min. 5 zł 

5.4 wypłata gotówkowa3) 
0,30 % 

min. 5 zł 
0,30 % 

min. 5 zł 
0,10 % 

min. 5 zł 
0,30 % 

min. 5 zł 

6. Zlecenie stałe: 

6.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: 

6.2.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.3 realizacja zlecenia stałego: 

6.3.1 na rachunek w Banku: 

6.3.1.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

6.3.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.3.2 na rachunek w innym banku: 

6.3.2.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

6.3.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7. Polecenie zapłaty: 

7.1 rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 
odwołanie lub aktualizacja 
polecenia zapłaty 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7.3 

realizacja polecenia zapłaty z 
rachunku Posiadacza 
rachunku na rachunek 
Wierzyciela 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7.4 
realizacja polecenia zapłaty z 
rachunku Wierzyciela na 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
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rachunek Posiadacza rachunku 

8. Czeki krajowe: 

8.1 wydanie czeków 

za czek 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

8.2 potwierdzenie czeku 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

8.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8.4 
przyjęcie zgłoszenia o utracie 
czeków 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

9. Karta płatnicza Visa Business Debetowa: 

9.1 Wydanie pierwszej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 
Opłata za posiadanie karty- od 
każdej karty wydanej do 
rachunku 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.4 Wydanie duplikatu karty4) jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9.5 
Wydanie nowej karty w miejsce 
zastrzeżonej4) jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.6 Transakcje bezgotówkowe 5) jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.7 Transakcje gotówkowe5): 

9.7.1 

we wskazanych bankomatach 
zrzeszenia Banku BPS SA i innych 
banków krajowych zgodnie z 
zawartymi umowami6) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.7.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 7 zł  7 zł  7 zł  7 zł  

9.7.3 
w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG 
w walucie EURO 

od transakcji 7 zł  7 zł  7 zł  7 zł  

9.7.4 

w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG 
w walucie innej niż EURO oraz 
poza EOG 

od transakcji 
2 % 

min.10 zł  
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 % 

min. 10 zł 

9.7.5 
w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

od transakcji 
2 %  

min. 10 zł  
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 

9.7.6 
w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w 
walucie EURO 

od transakcji 
2 %  

min. 10 zł  
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 
2 %  

min. 10 zł 

9.7.7 

w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w 
walucie obcej innej niż EURO 
oraz poza EOG 

od transakcji 
2 %  

min. 10 zł  
2 % 

min.10 zł 
2 % 

min.10 zł 
2 %  

min. 10 zł 

9.8 
Sprawdzenie salda w 
bankomacie 7) 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.9 

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

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.10 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Użytkownika 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.11 
Zmiana danych Użytkownika 
karty 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
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9.12 
Awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

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

9.13 

Awaryjne wydanie karty VISA 
Business za granicą po utracie 
karty 

jednorazowo 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 

9.14 

Za zmianę wysokości 
miesięcznego limitu 
indywidualnego 

jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

9.15 

Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie 
karty  

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.16 Cash back od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10. Wyciąg z rachunku bankowego: 

10.1 wyciąg w formie papierowej wysłany w kraju:  

10.1.1 listem zwykłym 

jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.1.2 Listem poleconym 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

10.2 wyciąg w formie papierowej wysłany listem zwykłym poza granice kraju: 

10.2.1 listem zwykłym 

jednorazowo 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10.2.2 listem poleconym 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

102.3 
wyciąg w formie papierowej 
odbierany w placówce Banku 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10.3 
Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji przekazu 

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 

5 zł,  
max. 30 zł  
za cały rok 

5 zł,  
max. 30 zł  
za cały rok 

5 zł,  
max. 30 zł  
za cały rok 

5 zł,  
max. 30 zł  
za cały rok 

11.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

6 zł,  
max. 40 zł  
za cały rok 

6 zł,  
max. 40 zł  
za cały rok 

6 zł,  
max. 40 zł  
za cały rok 

6 zł,  
max. 40 zł  
za cały rok 

12. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za 
każdą zawartą umowę: 

12.1 z Bankiem 

jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.2 z innymi bankami 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

13. 
Potwierdzenie wykonania 
blokady środków 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

14. 
Wydanie zaświadczeń/opinii  na 
wniosek posiadacza rachunku  

jednorazowo 
61,50 zł           

(50 zł  
+ 23 % VAT) 

61,50 zł           
(50 zł  

+ 23 % VAT) 

61,50 zł           
(50 zł  

+ 23 % VAT) 

61,50 zł           
(50 zł  

+ 23 % VAT) 

15. Zmiana karty wzorów podpisów 
każdorazowo 

za zmianę 
25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

16. 

Przyjęcie oświadczenia 
posiadacza rachunku o 
ustanowieniu lub odwołaniu 
pełnomocnika do 
rozporządzania wskazanym 
rachunkiem 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17. 

Dokonanie adnotacji o zmianie 
danych osobowych bądź 
adresowych posiadacza 
rachunku. 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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1. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy 
przelewów do organów podatkowych. 

2. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
3. Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  

Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości 
realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 

4. Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
5. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
6. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
7. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
8. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 3.10, w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”. 
9. Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika, po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

 
 

TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
bieżący w 

PLN 

Rachunek 
pomocniczy/ 
dodatkowy 

w PLN 

Rachunek 
walutowy 

Rachunek 
lokaty 

terminowej 

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

2. Prowadzenie rachunku: 

2.1. rolnicy 
miesięcznie 

13 zł 10 zł 20 zł 0 zł 

2.2. pozostali 
miesięcznie 

22 zł 15 zł 28 zł 0 zł 

3. Likwidacja rachunku jednorazowo 5 zł - - - 

18. Wydanie kserokopii umowy jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

19. 

Wysyłanie wezwań (monitów) 
do zapłaty oraz upomnień z 
tytułu niedopuszczalnego 
debetu w rachunku do dłużnika 
lub jego poręczycieli, po upływie 
termin. .u spłaty kredytu lub 
odsetek  

jednorazowo 
za każdy 

wysłany monit 

wg kosztów 
rzeczywistych 

wg kosztów 
rzeczywistych 

wg kosztów 
rzeczywistych 

wg kosztów 
rzeczywistych 

20. 

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

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

21.  Usługa płatności masowe IPM 

21.1 Udostępnienie usługi jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

21.2 Opłata za korzystanie z usługi  
wg umowy  
z Klientem 

wg umowy  
z Klientem 

wg umowy  
z Klientem 

wg umowy  
z Klientem 

wg umowy  
z Klientem 

22. 
Realizacja tytułu wykonawczego 
lub dokumentu mającego moc 
takiego tytułu 9) 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

23.  
Zmiana rodzaju rachunku bez 
zmiany nr NRB  

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

24.  

Zmiana numeru telefonu, na 
który wysyłane są kody 
autoryzacyjne do usługi IB lub 
usługi SMS Bankingu 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
bieżący w 

PLN 

Rachunek 
pomocniczy/ 
dodatkowy 

w PLN 

Rachunek 
walutowy 

Rachunek 
lokaty 

terminowej 

4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

4.1. wpłata gotówkowa w placówce Banku: 

4.1.1. rolnicy 

od kwoty 

0,10 % 
 min. 5 zł 

0,10 % 
 min. 5 zł 

0,25 % 
 min. 5 zł 

0 zł 

4.1.2. pozostali 
0,30 %  

min. 5 zł 
0,30 %  

min. 5 zł 
0,25 % 

 min. 5 zł 
0 zł 

4.2. wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty 
0,30 %  

min. 5 zł 
0,30 %  

min. 5 zł 
- - 

4.3. Wypłata gotówkowa 

4.3.1. rolnicy 

od kwoty 

0,10 %  
min. 5 zł 

0,10 % 
 min. 5 zł 

0,20 %  
min. 5 zł 

0 zł 

4.3.2. pozostali 
0,30 %  

min. 5 zł 
0,30 %  

min. 5 zł 
0,20 %  

min. 5 zł 
0 zł 

5. Przelewy 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego 

 5.1.1 w placówce Banku za przelew 3 zł 3 zł 3 zł - 

5.2 Polecenie przelewu ELIXIR1): 

5.2.1 w placówce Banku za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5.3 Polecenie przelewu natychmiastowego w systemie Express ELIXIR 

5.3.1 
w placówce Banku w kwocie 
nieprzekraczającej 10 000 zł  
/max. 3 przelewy dziennie/ 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.4 Polecenie przelewu SORBNET: 

5.4.1 w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł - 30 zł 

5.5 Polecenie przelewu SEPA: 

5.5.1 w placówce Banku: 

5.5.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł - 

5.5.1.2 do banków zagranicznych 5 zł 5 zł 5 zł - 

5.6 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG2): 

5.6.1 w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł 30 zł - 

5.7 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)2): 

5.7.1 w placówce Banku za przelew 
0,20 % 

min. 30 zł 
max. 100 zł 

0,20 % 
min. 30 zł 

max. 100 zł 

0,20 % 
min. 30 zł 

max. 100 zł 
- 

5.8 Polecenie wypłaty2):  

5.8.1 w placówce Banku za przelew 
0,20 % 

min. 30 zł 
max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 

0,20 %  
min. 30 zł 

max. 100 zł 
- 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
bieżący w 

PLN 

Rachunek 
pomocniczy/ 
dodatkowy 

w PLN 

Rachunek 
walutowy 

Rachunek 
lokaty 

terminowej 

5.9 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

5.9.1 z banków krajowych za przelew 20 zł 20 zł 20 zł - 

5.9.2 
z banków zagranicznych w ramach EOG  w 
walucie EURO 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł - 

5.9.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG  w 
innej walucie niż EURO 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł - 

5.9.4 z banków zagranicznych spoza EOG za przelew 20 zł 20 zł 20 zł - 

5.10 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

5.10.1 
Realizacja polecenia przelewu w trybie 
pilnym (dostępne dla waluty EUR, GBP, 
USD, PLN) 

za przelew 120 zł 120 zł 120 zł - 

5.10.2 
Realizacja polecenia przelewu z opcją 
kosztową OUR za przelew 100 zł 100 zł 100 zł - 

5.10.3 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
przekazu wykonane na wniosek Posiadacza 
rachunku 

od transakcji 

100 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

100 zł  
+ koszty 
banków 

100 zł  
+ koszty 
banków 

- 

5.10.4 

Zlecenie poszukiwania przekazu/ 
postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Posiadacza rachunku3) 

za zlecenie 

120 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

120 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

120 zł  
+ koszty 
banków 
trzecich 

- 

5.10.5 
Opłata za przewalutowanie (pobierania od 
transakcji realizowanych w innej walucie 
niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł - 

6. Elektroniczne Kanały dostępu: 

6.1 Powiadomienia SMS 
za każdy 

SMS wysłany 
przez Bank 

0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł - 

6.2 Telefoniczna usługa na hasło4) miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł/ - 

7. Zlecenie stałe 

7.1. rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł - - 

7.2. realizacja zlecenia stałego: 

7.2.1. 
na rachunek prowadzony w BS i 
jednostkach organizacyjnych 

za zlecenie 

1 zł 1 zł - - 

7.2.2. 
na rachunek prowadzony w innych 
bankach krajowych 

2,50 zł 2,50 zł - - 

7.3. modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 5 zł 5 zł - - 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1. rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 0 zł - - 

8.2. modyfikacja\odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 5 zł 5 zł - - 

8.3. 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku 
Klienta 

za zlecenie 1 zł 1 zł - - 

9. Czeki krajowe: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
bieżący w 

PLN 

Rachunek 
pomocniczy/ 
dodatkowy 

w PLN 

Rachunek 
walutowy 

Rachunek 
lokaty 

terminowej 

9.1. wydanie czeków 

za czek 

1 zł 1 zł - - 

9.2. potwierdzenie czeku 10 zł 10 zł - - 

9.3. inkaso czeku 10 zł 10 zł - - 

9.4. przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 50 zł 50 zł - - 

10. Wyciąg z rachunku bankowego: 

10.1 wyciąg w formie papierowej wysłany w kraju:  

10.1.1 listem zwykłym 

jednorazowo 

5 zł 5 zł 5 zł/  5 zł 

10..1.2 Listem poleconym 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.2 wyciąg w formie papierowej wysłany listem zwykłym poza granice kraju: 

10.2.1 listem zwykłym 

jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł  10 zł 

10.2.2 listem poleconym 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10.3 
wyciąg w formie papierowej odbierany w 
placówce Banku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.4 
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 
księgowego/ potwierdzenia realizacji 
przekazu 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 

5 zł, max. 30 
zł za cały rok 

5 zł, max. 30 
zł za cały rok 

5 zł, max. 30 
zł za cały rok 

5 zł, max. 30 
zł za cały rok 

11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 
6 zł, max. 40 
zł za cały rok 

6 zł, max. 40 
zł za cały rok 

6 zł, max. 40 
zł za cały rok 

6 zł, max. 40 
zł za cały rok 

12. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za 
każdą zawartą umowę: 

12.1 z Bankiem 

jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.2 z innymi bankami 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

13. 
Potwierdzenie wykonania blokady 
środków 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

14. 
Wydanie zaświadczeń/opinii  na wniosek 
posiadacza rachunku  

jednorazowo 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 

15. Zmiana karty wzorów podpisów 
każdorazowo 

za zmianę 
25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

16. 

Przyjęcie oświadczenia posiadacza 
rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu 
pełnomocnika do rozporządzania 
wskazanym rachunkiem 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17. 
Dokonanie adnotacji o zmianie danych 
osobowych bądź adresowych posiadacza 
rachunku. 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

18. 
Potwierdzenie autentyczności podpisów 
posiadaczy rachunków walutowych dla 
banków zagranicznych 

jednorazowo - - 
61,50 zł           

(50 zł  
+ 23 % VAT) 

- 

19. Wydanie kserokopii umowy jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
bieżący w 

PLN 

Rachunek 
pomocniczy/ 
dodatkowy 

w PLN 

Rachunek 
walutowy 

Rachunek 
lokaty 

terminowej 

20. 

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty 
oraz upomnień z tytułu 
niedopuszczalnego debetu w rachunku do 
dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie 
terminu spłaty kredytu lub odsetek  

jednorazowo 
za każdy 
wysłany 
monit 

wg kosztów 
rzeczywistych 

wg kosztów 
rzeczywistych 

wg kosztów 
rzeczywistych 

wg kosztów 
rzeczywistych 

21. 

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

jednorazowo 
 

50 zł 
 

50 zł 50 zł 50 zł 

22. 
Realizacja tytułu wykonawczego lub 
dokumentu mającego moc takiego tytułu 
5) 

jednorazowo  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

23. 
Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany nr 
NRB 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

24. 
Zmiana numeru telefonu, na który 
wysyłane są wiadomości do usługi SMS 
Bankingu 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

 

1) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy 
przelewów do organów podatkowych. 

2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.10, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
5) Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika, po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

 

Rozdział II. KREDYTY GOSPODARCZE 
 

TAB. 1 KREDYTY KOMERCYJNE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przyznanie/przedłużenie/podwyższenie kwoty kredytu: 

1.1. Obrotowy w rachunku bieżącym 

jednorazowo od kwoty 
kredytu/ 

podwyższenia 

3% 

1.2. Obrotowy w rachunku kredytowym 3% 

1.3. Kredyt rewolwingowy 3% 

1.4. Kredyt inwestycyjny 3% 

1.5. Kredyt pomostowy 3% 

1.6. Kredytowa linia hipoteczna 3% 

1.7. Kredyt inwestycyjny „Wspólny Remont” 2% 

2. Gotowość finansowa  
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2.1 Obrotowy w rachunku bieżącym 

prowizja płatna 
miesięcznie w ostatnim 
dniu każdego miesiąca 

naliczana od 
niewykorzystanej 
kwoty kredytu nie 
pobiera się jeżeli 

wykorzystanie kredytu 
wynosi 80 % i więcej – 

w skali roku 

1 % 

2.2 Kredyt inwestycyjny 

prowizja płatna 
miesięcznie w ostatnim 
dniu każdego miesiąca 

naliczana od 
niewykorzystanej 

kwoty kredytu – w skali 
roku 

1 % 

3. Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem: 

3.1 Do 2 lat trwania umowy kredytowej  
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
2 % 

3.2 Powyżej 2 roku trwania umowy kredytowej  
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
1,50 % 

4. Wydanie promesy udzielenia kredytu1) jednorazowo od kwoty 
przyrzeczonej 

do 1.00 % 
min. 500 zł 

5. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 
kapitałowych lub odsetek)  

jednorazowo od kwoty 
prolongowanej 

3% 

6. Prowizja za restrukturyzację umowy kredytu/ugody kredytu jednorazowo 
1.5% 

min.500 zł 

7. 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na 
wniosek klienta 

jednorazowo od 
każdego aneksu 

300 zł 

8. Wydanie zaświadczeń/opinii bankowych na wniosek klienta jednorazowo 
123 zł 

(100 zł + 23% VAT) 

9. 
Wydanie kserokopii umowy kredytowej, innych dokumentów na 
wniosek Klienta  

za dokumenty objęte 
wnioskiem 

61,50 zł  
(50 zł + 23% VAT) 

10. 

Opłata za sporządzenie i złożenie w imieniu Klienta wniosku: 
- o ustanowienie/wykreślenie zastawu rejestrowego, wpisu do 
KW,PCC, itp. 
- o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu lub przedmiotu w 
rejestrze zastawów 

jednorazowo za 
wniosek 

123 zł  
(100 zł + 23% VAT) 

11. 
Opłata za sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki/wykreślenie 
zastawu z rejestru zastawów  

jednorazowo za 
wniosek 

24,60 zł  
(20 zł + 23% VAT) 

12. 
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty  

 
12.1. Każde wysłane upomnienie w formie SMS  

opłata za każde 
wysłane upomnienie/ 
wezwanie do zapłaty 

5 zł 

 
12.2. 

Pierwsze wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty – dotyczące 
nieterminowej spłaty 

opłata za każde 
wysłane upomnienie/ 
wezwanie do zapłaty 

100 zł 

 
12.3 

Drugie i każde kolejne wysłane upomnienie/wezwanie do zapłaty – 
dotyczące nieterminowej spłaty 

opłata za każde 
wysłane upomnienie/ 
wezwanie do zapłaty 

100 zł 

 
12.4 

Pozostałe, w tym wysłane upomnienie/wezwanie do dostarczenia 
określonych w umowie kredytów dokumentów lub realizacji 
zobowiązań wynikających z umowy kredytowej 

jednorazowo 100 zł 

13. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na 
wniosek klienta  

jednorazowo 20 zł 

14. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 
jednorazowo za każdą 

księgę wieczystą 
25 zł 

15. 
Opłata za wydanie zaświadczenia dotyczącego zezwolenia na 
wykreślenie hipoteki/zastawu rejestrowego 

jednorazowo 40 zł 
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16. 
Opłata za pisemne wyjaśnienie dokonanej oceny zdolności 
kredytowej   

jednorazowo 500 zł 

 
1. Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet 

prowizji od kwoty przyznanego kredytu. 

 
TAB. 2  KREDYTY PREFERENCYJNE Z POMOCĄ ARIMR W RAMACH LINII RR, Z, PR, K01, K02, MRCSK, KSP 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przyznanie kwoty kredytu 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
2 % 

 
 
 

TAB. 2A KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR - UMOWY DO DNIA 31.12.2014 ROKU 1) 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 

1.1. Kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania /jednorazowo od kwoty 
kredytu / podwyższenia/ 

jednorazowo od kwoty 
kredytu 

do 1 %  

1.2. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową 
spłatą kapitału kredytu przez ARiMR –symbol CSK /jednorazowo od 
kwoty kredytu / podwyższenia/ 

do 1 % 

 
2. 

Zaangażowanie kredytowe2): 

2.1. Kredyt z dopłatą ARiMR do oprocentowania 
od kwoty 

zaangażowania 
1% 

min. 200 zł 

2.2 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową 
spłatą kapitału kredytu przez ARiMR –symbol CSK 

od kwoty 
zaangażowania 

0.5 % 
min. 200 zł 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 
Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta 
z kredytu. 

jednorazowo od kwoty 
przyrzeczonej 

500 zł 

4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 
kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej. 

jednorazowo od kwoty 
prolongowanej 

2 % 
 

5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt dokonywanych na 
wniosek klienta 

jednorazowo od 
każdego aneksu 

50 zł 

 
1. W przypadku kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za 

wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS S.A. a ARiMR. 
2. Naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym 

nastąpiło uruchomienie kredytu. 

 
Rozdział III. INNE USŁUGI 
 
TAB. 1 SKARBIEC NOCNY 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla 
posiadaczy rachunków w danej jednostce Banku, którzy podpisali 
umowę o wpłaty zamknięte  

jednorazowo 10 zł 

2. 
Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz 
klucza do drzwiczek wrzutni. 

-------------------- bez opłat 

3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego  
 

od transakcji 
 

wg umowy z klientem 

 
TAB. 2 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt 
Uwaga:  
- opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu 

udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem 
kredytowym realizowanej z Bankiem BPS S.A. oraz depozytów składanych 
z urzędu przez organy władzy publicznej, 

- usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług; opłaty 
wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę 
naliczonego podatku wg stawki 23%. 

miesięcznie 100 zł 

 

TAB. 3 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów 
zniszczonych na obiegowe klientom nieposiadającym rachunku 
rozliczeniowego w BS w Mońkach 

od transakcji 2 % min. 5 zł 

2. Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki1): 

2.1 osób prywatnych prowadzone w Banku od transakcji 0 zł 

2.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od transakcji 0,30 % min. 5 zł 

2.3 prowadzone w innych bankach krajowych od transakcji 0,50 % min. 5 zł 

2.4 
prowadzone w innych bankach krajowych  w systemie Expres Elixir 
/maksymalna kwota 1 przelewu 20 000 zł 

od transakcji 

15 zł do kwoty  
3 000 zł 

0,5% powyżej kwoty  
3 000 zł 

2.5 prowadzone w innych bankach krajowych  w systemie Sorbnet od transakcji 50 zł 

3. Nie podjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie od kwoty niepodjętej 
0,2 % min. 50 zł 

max. 100 zł 
1. Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza 

rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 

 

TAB. 4 GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Udzielenie promesy gwarancji  
od kwoty  

zobowiązania 
0,20 % 

2. 
Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu – prowizja 
przygotowawcza 

od kwoty  
zobowiązania 

1 % 

3. 
Korzystanie z gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu 
wekslowego zobowiązania 

od kwoty zobowiązania  
w okresach 

trzymiesięcznych 
0,50 % 

4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia  

 od kwoty objętej 
aneksem za każdy 

rozpoczęty trzymiesięczny 
okres 

0,50 % 

5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia  
od kwoty  

zwiększenia 
1 % 

6. 
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z 
jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty 
gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego 

za każdy rozpoczęty 
trzymiesięczny okres 

0,50 % 

7. 

Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, 
regwarancji lub poręczenia bankowego niż wymienione w pkt.5, 6 - 
Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień 
umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów 
wewnętrznych Banku. 

jednorazowo od każdego 
aneksu 

 
100 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

8. Wypłata z gwarancji  
jednorazowo od kwoty 

roszczenia 
0,15 % 

9. Awizowanie treści gwarancji obcej  od kwoty gwarancji 
0,20 % min.100 zł,  

max. 500 zł 

 
 
 
 


