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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku 

Powiatowym w Piaskach dla Klientów Instytucjonalnych” zwanej dalej „Taryfą” dotyczy osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą – rezydentów i nierezydentów. 
 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach, zwanym dalej „Bankiem” 

 

1. W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są: 

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

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

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

2. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

 

3. 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.  

 
4. 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. 

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

na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

 
6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach: „od” , „do” oraz „od…do…” wysokość 

pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

 
7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez 

banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie  

i telekomunikacyjne. 

 

8. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy 

podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych 

pobierana jest od Klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności.  

 

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

 

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

z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne  

z interesem Banku. 

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

produktu/usługi, której dotyczy. 

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

z umów zawieranych z Bankiem. 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca  

Rozdział I. 

RACHUNKI   DEPOZYTOWE 

I. 
RACHUNEK  ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH – 

DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA 

1. Otwarcie rachunku: 

  

a) bieżącego 

od usługi 

bez opłat 

b) pomocniczego bez opłat 

c) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków 

pieniężnych na określone cele (np. rachunku 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 

bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku: 

  

a) bieżącego 

miesięcznie 

22,00 

b) pomocniczego 10,00 

c) dodatkowego – dla wyodrębnienia środków 

pieniężnych na określone cele (np. rachunku 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 

10,00 

Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki, 

pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku 

3. Wpłata gotówkowa                                                                                                                                          

za wpłatę 

0,3% min 5,00 max 200,00 

3.1 Wpłata gotówkowa bilonem - pow. 500 szt. 0,3% min 25,00 max 200,00 

4. 

Wypłata gotówkowa:                                                                                                                            

Uwaga: nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji 

rachunku 

za wypłatę 0,5% min 5,00 max 200,00 

5. Autowypłata za wypłatę 0,60  

6. Polecenie przelewu: 

6.1 na rachunek w Banku: 

  
a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 
bez opłat 

b) w placówce Banku bez opłat 

6.2 w  innym banku krajowym: 

  

a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 

0,50 

b) w placówce Banku w systemie ELIXIR 3,50 

c) w placówce Banku w systemie SORBNET 25,00 

6.3 polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR: 

  
a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 
10,00 

b) w placówce Banku 10,00 

6.4 polecenie przelewu SEPA 

 
a) do banków krajowych 

za przelew 
12,00 

b) do banków w ramach EOG poza krajowymi 3,50 

7. Zlecenie stałe:  

7.1 złożone w placówce w Banku 

  

a) przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 

za zlecenie 

4,00 

b) na rachunek prowadzony w Banku  bez opłat 

c) na rachunek w innym banku krajowym                                                                                                

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 
2,00 

7.2 w systemie bankowości elektronicznej 

 
a) na rachunek prowadzony w Banku 

za zlecenie 
bez opłat 

b) na rachunek w innym banku krajowym                                                                                                 0,50 

8. Polecenie zapłaty: 
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8.1 
realizacja z rachunku dłużnika                                                                                                                         

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 

za zlecenie 

2,00 

8.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 

8.3 
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 

środków na rachunku dłużnika 
3,00 

9. Czeki krajowe 

9.1 wydanie czeków  

za czek 

1,00 

9.2 potwierdzenie czeku 10,00 

9.3 inkaso czeku 10,00 

9.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za dyspozycję 20,00 

10. Udzielenie informacji o rachunku: 

10.1 

telefonicznie na hasło                                                                                                                              

Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju 

prowadzonych rachunków 

miesięcznie 10,00 

10.2 SMS kontakt 

za każdy SMS 

wysłany przez 

Bank 

0,40 

11. IBF - Internet Banking dla Firm  

11.1 aktywacja usługi  jednorazowo 100,00 

11.2 za korzystanie z systemu  miesięcznie bez opłat 

12. SBI - System Bankowości Internetowej (bez narzędzia autoryzacyjnego) 

12.1 aktywacja Usługi Bankowości Internetowej jednorazowo bez opłat 

12.2 korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej miesięcznie bez opłat 

12.3 

wysłanie hasła autoryzacyjnego za pomocą SMS  

Uwaga: w przypadku podania numeru telefonu do 

autoryzacji operatora innego niż polski, zostanie 

naliczona opłata wg kosztów poniesionych przez Bank 

jednorazowo 0,00 

13. 
Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych                                                                                                                                             

Uwaga: opłatę pobiera się miesięcznie od każdego rachunku masowego 

13.1 aktywacja usługi jednorazowo 300,00 

13.2 
za korzystanie z usługi – za każde rozpoczęte 5 tys. 

rachunków wirtualnych 
miesięcznie 100,00 

14. Likwidacja rachunku jednorazowo bez opłat 

14.1 likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od otwarcia jednorazowo 50,00 

 

 

 

II. RACHUNEK POWIERNICZY 
Tryb 

pobierania 

Zamknięty 

mieszkaniowy 

rachunek 

powierniczy 

Otwarty 

mieszkaniowy 

rachunek 

powierniczy 

1. 

Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku 

Uwaga: w przypadku otwarcia rachunku prowizja 

rozliczana jest jako częściowa kwota prowizji za 

otwarcie rachunku 

jednorazowo 500,00 500,00 

2. Otwarcie rachunku jednorazowo 1.000,00 1.000,00 

3. Prowadzenie rachunku miesięcznie negocjowalne negocjowalne 

4. 

Kontrola inwestycji przeprowadzona przed 

uruchomieniem etapu realizacji przedsięwzięcia 

deweloperskiego w celu potwierdzenia zakończenia 

danego etapu przedsięwzięcia lub zakończenia (w 

przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego) 

za każdą kontrolę 
wg umowy z 

Klientem 

wg umowy z 

Klientem 

5. 
Czynności związane z wypowiedzeniem umowy 

przez Bank 
jednorazowo 500,00 500,00 
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III. 
RACHUNEK  ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY W ZŁOTYCH – 

DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA 

Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo bez opłat 

2. 

Prowadzenie rachunku                                                                                                                                         

Uwaga: jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc 

pobiera się połowę miesięcznej stawki, pobrana z góry opłata za 

prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku 

likwidacji rachunku 

miesięcznie 4,99  

3. Wpłata gotówkowa za wpłatę  bez opłat 

4. Wypłata gotówkowa za wypłatę bez opłat 

5. Polecenie przelewu: 

5.1 na rachunek w Banku: 

  
a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 
bez opłat 

b) w placówce Banku bez opłat 

5.2 w  innym banku krajowym: 

  

a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 

0,50 

b) w placówce Banku w systemie ELIXIR 3,50 

c) w placówce Banku w systemie SORBNET 25,00 

5.3 polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR: 

  
a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 
10,00 

b) w placówce Banku 10,00 

5.4 polecenie przelewu SEPA: 

  
a) do banków krajowych 

za przelew 
12,00 

b) do banków w ramach EOG poza krajowymi 3,50 

6. Zlecenie stałe:  

6.1 złożone w placówce w Banku 

  

a) przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego 

za zlecenie 

4,00 

b) na rachunek prowadzony w Banku  bez opłat 

c) na rachunek w innym banku krajowym                                                                                                

Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 
2,00 

6.2 w systemie bankowości elektronicznej 

 a) na rachunek prowadzony w Banku 
za zlecenie 

bez opłat 

 b) na rachunek w innym banku krajowym                                                                                                 0,50 

7. Polecenie zapłaty: 

7.1 
realizacja z rachunku dłużnika                                                                                                                         

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 

za zlecenie 

2,00 

7.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3,00 

7.3 
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 

dłużnika 
3,00 

8. Czeki krajowe: 

8.1 wydanie czeków  

za czek 

1,00 

8.2 potwierdzenie czeku 5,00 

8.3 inkaso czeku 10,00 

8.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków za dyspozycję 20,00 

9. Udzielenie informacji o rachunku: 

9.1 
telefonicznie na hasło                                                                                                                              

Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 
miesięcznie 5,00 

9.2 SMS kontakt 

za każdy SMS 

wysłany przez 

Bank 

0,40 

10. SBI - System Bankowości Internetowej (bez narzędzia autoryzacyjnego): 

10.1 aktywacja Usługi Bankowości Internetowej jednorazowo bez opłat 
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10.2 korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej miesięcznie bez opłat 

10.3 

wysłanie hasła autoryzacyjnego za pomocą SMS  

Uwaga: w przypadku podania numeru telefonu do autoryzacji operatora 

innego niż polski, zostanie naliczona opłata wg kosztów poniesionych 

przez Bank 

jednorazowo 0,00 

11. Likwidacja rachunku: jednorazowo bez opłat 

11.1 likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od otwarcia jednorazowo 20,00 

 

 

 

IV. RACHUNEK  LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie, prowadzenie, wpłata, wypłata, likwidacja rachunku od usługi bez opłat 

2. Polecenie przelewu: 

2.1 na rachunek w Banku: 

  
a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 
bez opłat 

b) w placówce Banku bez opłat 

2.2 w  innym banku krajowym: 

  

a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 

0,50 

b) w placówce Banku w systemie ELIXIR 3,50 

c) w placówce Banku w systemie SORBNET 25,00 

2.3 
polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym  

w systemie Express ELIXIR: 

  
a) w systemie bankowości elektronicznej 

za przelew 
10,00 

b) w placówce Banku 10,00 

 

 

 

V. 
RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH  

WYMIENIALNYCH (USD, EUR) 

Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie rachunku walutowego od usługi bez opłat 

2. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty jednorazowo 50,00 

3. 

Prowadzenie rachunku walutowego                                                                                                   

Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc,  

w którym rachunek został otwarty 

miesięcznie 25,00 

4. 
Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej 

lub w złotych 
od wpłaty 

0,15% min 5,00 max 

200,00 

5. 

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie obcej 

lub w złotych                                                                                                    

Uwaga: dodatkowo opłaty pobiera się za: 

od wypłaty 
0,2% min 5,00 max 

300,00 

a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych  

w Komunikacie Banku - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 
od wypłaty 

0,25% od kwoty 

przewyższającej kwotę       

 w Komunikacie 

b)  wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata 

pobierana z konta Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta 

terminie odbioru gotówki 

od wypłaty 
0,25% od kwoty 

awizowanej 

6. Przelew na rachunek: 

6.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku  od przelewu bez opłat 

6.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym: 

  

a) w systemie bankowości elektronicznej od przelewu 0,50 

a) w placówce Banku w systemie ELIXIR od przelewu 3,50 

b) w placówce w Banku  w systemie SORBNET od przelewu 25,00 

c) w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy) od przelewu 10,00 

6.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym od przelewu 
Jak przekaz  

w obrocie dewizowym 

(Rozdział IV tabela I) 

7. Likwidacja rachunku od usługi Bez opłat 
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VI. 
RACHUNEK  LOKATY TERMINOWEJ  

W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie, prowadzenie, wpłata, likwidacja rachunku za usługę bez opłat 

2. 

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w walucie 

obcej lub w złotych                                                                                    

Uwaga: dodatkowo opłaty pobiera się za: 

od wypłaty bez opłat 

a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych  

w Komunikacie Banku - opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty 
od wypłaty 

0,25% od kwoty 

przewyższającej kwotę          

w Komunikacie 

b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata 

pobierana z konta Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta 

terminie odbioru gotówki 

od wypłaty 
0,25% od kwoty 

awizowanej 

3. Przelew na rachunek: 

3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku  od przelewu bez opłat 

3.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym: 

  

a) w systemie bankowości elektronicznej od przelewu 0,50 

a) w placówce Banku w systemie ELIXIR od przelewu 3,50 

b) w placówce w Banku  w systemie SORBNET od przelewu 25,00 

c) w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy) od przelewu 10,00 

3.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym od przelewu 
Jak przekaz w obrocie 

dewizowym  
(Rozdział IV tabela I) 

 

 

 

VII. 
WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 

Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych  za dokument 5,00 

2. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

rachunku/wysokość salda/obrotów/itp. 
za dokument 50,00 

3. 
Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków 

płatniczych za granicę 
za dokument 50,00 

4. Sporządzenie historii rachunku (wydruk komputerowy)                                                                                                                                                                                                                                             za każdy rok 40,00 

5. 

Realizacja nietypowych/szczególnych dyspozycji na życzenie 

posiadacza rachunku np.: regulowanie zapłaty określonych 

zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na 

określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego 

salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji Klienta                                                                                                               

Uwaga: opłata niezależna od opłaty za zrealizowanie przelewu 

każdorazowo 15,00 

6. Wysłanie wezwań, upomnień, monitów: 

6.1 
wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego 

salda debetowego 
za monit 25,00 

6.2 
wysyłanie wezwania do zapłaty  z tytułu powstania niedopuszczalnego 

salda debetowego 
za wezwanie 0,00 

7. 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego tytułu                                                                                

Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika przy realizacji przekazu na 

rzecz organu występującego z egzekucją, opłata pobierana z rachunku 

dłużnika dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 

za każdy przekaz 0,00 

8. 
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych  

z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: 

  
a) z Bankiem za umowę bez opłat 

b) z innymi bankami za umowę 50,00 

9. Potwierdzenie wykonania blokady środków za dokument 20,00 
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Rozdział II. 

KARTY BANKOWE 

I. KARTY DEBETOWE  
Tryb 

pobierania 

Visa Business1)/ 

MasterCard 

PayPas 

Business 

1. Wydanie pierwszej karty jednorazowo Bez opłat 

2. Wznowienie karty po upływie terminu ważności za wznowienie 30,00 

3. Wydanie duplikatu karty za duplikat 15,00 

4. 
Wydanie karty w trybie przyśpieszonym + generowanie PIN 

Uwaga: Opłata niezależna od Banku 
jednorazowo 20,00 + 20,00 

5. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 

5.1 Rolnik miesięcznie 4,00 

5.2 Przedsiębiorca miesięcznie 5,00 

6. Transakcje bezgotówkowe1) od transakcji bez opłat 

7. Wypłaty gotówkowe:1) 

7.1 w bankomatach jednostek organizacyjnych SBP Piaski 

od transakcji 

bez opłat 

7.2 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych            

i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami2) 
bez opłat 

7.3 w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 

7.4 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

EUR 
5,00 

7.5 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

obcej innej niż EUR oraz w bankomatach poza EOG 
3 %  min. 10,00 

7.6 w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 

7.7 w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EUR 5,00 

7.8 
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej 

innej niż EUR oraz punktach poza EOG 
3 %  min. 10,00 

7.9 w placówkach Poczty Polskiej  5,00 

7.10 Cash Back w Polsce  2,00 

8. 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (tylko karta Visa 

Business) 
od wypłaty 1 000,00 

9. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty za kartę 1 500,00 

 
1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja  – 3% wartości transakcji,  

przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, 

2) lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

 
 

II. KARTA  BANKOMATOWA SBP PIASKI 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wydanie pierwszej karty jednorazowo bez opłat 

2. Wydanie duplikatu karty za duplikat 5,00  

3. Wznowienie karty po upływie terminu ważności za wznowienie 5,00  

4. Rozpatrzenie reklamacji od reklamacji bez opłat 

5. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie za czynność bez opłat 

6. Wydruk wyciągu w bankomacie za wyciąg bez opłat 

7. Opłata za posiadanie karty miesięcznie bez opłat 

8. Wypłata gotówki za wypłatę bez opłat 

 
 

III. KARTA DEBETOWA EURO (VISA EU BUSINESS) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Opłaty za kartę  

1.1 opłata za wydanie karty debetowej jednorazowo 0 EUR 
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1.2 opłata za miesięczną obsługę karty debetowej1) miesięcznie 1 EUR 

1.3 wznowienie karty jednorazowo 1 EUR 

1.4 wydanie duplikatu karty2) jednorazowo 5 EUR 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1 
krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowe EUR do płatności bezgotówkowych3) 
od transakcji 0 EUR 

2.2 wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków4) 

2.2.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 

terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 

od transakcji 

0 EUR 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 
2% min.      

1,5 EUR 

2.2.3 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej EUR do płatności gotówkowych 

2% min.  

2,5 EUR 

2.2.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 

od transakcji 

2% min.  

2,5 EUR 

2.2.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 
2% min.  

2,5 EUR 

2.2.6 w placówkach Poczty Polskiej 
2% min.  

2,5 EUR 

3. Inne opłaty 

3.1 czasowe zablokowanie/odblokowanie karty od transakcji 0 EUR 

3.2 powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od zlecenia 2 EUR 

3.3 telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 EUR 

3.4 sprawdzanie salda w bankomacie5) od transakcji 0 EUR 

 
1) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 

3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa 

prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 

rachunku bankowego i PLN. 

4) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
 

 

Rozdział III.  

KREDYTY DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

I. KREDYTY – DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA  
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Prowizja za udzielenie kredytu obrotowego  

  

  

a)  kredyt w rachunku bieżącym 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

od 1,00% nie mniej 

niż 200,00  

b)  kredyt rewolwingowy 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

od 1,50% nie mniej 

niż 250,00  

c)  kredyt producencki 
corocznie od 

kwoty  
1,00% 

d)  kredyt AGRO-OBRÓT 
corocznie od 

kwoty 
1,50% 

e) kredyt w rachunku kredytowym 
jednorazowo od 

kwoty 

od 1% nie mniej niż 

200,00  

f) kredyt nawozowy  - bez prowizji 

2. 
Prowizja za przedłużenie/podwyższenie kwoty kredytu w rachunku 

bieżącym  

od kwoty kredytu/ 

podwyższenia 

od 1,00% nie mniej 

niż 200,00  

3. Prowizja za udzielenie kredytu inwestycyjnego jednorazowo 
od 1,00% nie mniej 

niż 500,00  

4. Prowizja za udzielenie kredytowej linii hipotecznej jednorazowo 
od 1,50% nie mniej 

niż 2.000,00 

5. Prowizja za udzielenie kredytu z dopłatami ARiMR  

5.1 dla umów zawartych do dnia 19.06.2015r. 

  a) od kwoty udzielonego kredytu jednorazowo 1,00% 
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b) od zaangażowania (od wysokości salda kredytu  na koniec kwartału 

kalendarzowego pobierana kwartalnie w terminie do 7 dni po kwartale) 
0,25% 

5.2 dla umów zawartych od dnia 19.06.2015r.- do dnia 28.02.2021r. symbol: RR; Z; PR; K01; K02; 

  a) od kwoty udzielonego kredytu jednorazowo 1,00% 

II. KREDYTY – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. 

Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego  dla 

podmiotów gospodarczych i pozostałych klientów instytucjonalnych  

Uwaga: w przypadku zawarcia umowy kredytowej prowizja zaliczana jest 

na poczet prowizji za udzielenie kredytu, nie dotyczy kredytów w 

konsorcjum 

jednorazowo 200,00 

2. Prowizja za udzielenie kredytu obrotowego  

  

  

a)  kredyt w rachunku bieżącym 
jednorazowo od 

kwoty kredytu 

od 1,00% nie mniej 

niż 300,00  

b)  kredyt rewolwingowy 

jednorazowo od 

kwoty kredytu  

i za każdy rok 

korzystania 

od 1,50% nie mniej 

niż 350,00  

c) kredyt w rachunku kredytowym 
jednorazowo od 

kwoty 

od 1% nie mniej niż 

300,00  

3. 
Prowizja za przedłużenie/podwyższenie kwoty kredytu w rachunku 

bieżącym 

od kwoty kredytu/ 

podwyższenia 

od 1,00% nie mniej 

niż 300,00 

4. Prowizja za udzielenie kredytu inwestycyjnego jednorazowo 
od 1,00% nie mniej 

niż 1.000,00  

5. Prowizja za udzielenie kredytowej linii hipotecznej jednorazowo 
od 1,50% nie mniej 

niż 2.000,00 

6. Prowizja za udzielenie kredytu w konsorcjum  
zgodnie z Taryfą 

banku inicjującego 

zgodnie z Taryfą 

banku inicjującego 

III. 
WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

KREDYTÓW  

Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. 

Prowizja za aneks techniczny na okres 30 dni 

Uwaga: prowizja nie jest zaliczana na poczet prowizji z tytułu udzielenia 

kredytu 

jednorazowo 
0,3% nie mniej niż 

1.000,00 

2. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 

kapitałowych lub odsetek) 
za czynność 

1% od kwoty 

prolongowanej min 

200,00 

3. 
Zmiana terminów wypłat transz, zmiana harmonogramu spłat  - na 

wniosek Kredytobiorcy 
za aneks 

1% od kwoty 

kredytu pozostałej 

do spłaty min 

250,00 max 

2.000,00 

4. Zmiana przedmiotu zabezpieczenia w czasie trwania umowy kredytowej 

 
a) dla rolników indywidualnych każdorazowo 200,00 

b) dla podmiotów gospodarczych i pozostałych klientów instytucjonalnych każdorazowo 500,00 

5. 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 2-

4 dokonywanych na wniosek Klienta 
za aneks 150,00 

6. 
Prowizja za niedostarczenie w wymaganym terminie dokumentów 

związanych z monitoringiem kredytu 

za każdy 

zakończony 14-

dniowy okres 

opóźnienia 

100,00 

7. 

Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej                                                                                                                                                                                                                             

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji  z kredytu,  

w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet 

prowizji za udzielenie kredytu 

jednorazowo 1% min 200,00 

8. 
Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

kredytowego, wysokość zadłużenia/ lub brak/spłaty kredytu 
za zaświadczenie 50,00 

9. 
Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego przyrzeczenie udzielenia 

kredytu, gwarancji lub poręczenia 
za zaświadczenie 50,00 

10. Sporządzenie historii udzielonego kredytu (wydruk komputerowy) za każdy rok 40,00 
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11. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych  za dokument 10,00 

12. Upomnienie/monit/wezwanie 

12.1 
wysyłanie upomnień (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych 

w Umowie kredytowej dokumentów 
za monit/wezwanie 50,00 

12.2 wysyłanie wezwań do zapłaty należności za wezwanie 0,00 

13. Czynności wykonane poza Bankiem na życzenie Klienta: 

  

a) potwierdzenie własnoręczności podpisu 

za czynność 100,00 b) odebranie na piśmie zgody współmałżonka na udzielenie kredytu 

c) inne 

14. Udzielenie gwarancji  
od kwoty 

gwarancji 
1,50% 

15. Korzystanie z gwarancji – za każdy kolejny rozpoczęty rok 
od kwoty 

gwarancji 
1,50% 

16. 
Zmiana rodzaju rat kapitałowo-odsetkowych z malejących na równe i 

odwrotnie 
za czynność 200,00 

17. 
Za sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-

finansowej (zdolności kredytowej) 
za ocenę 250,00 

18. 

Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek 

Klienta                                                                                                                                                                                                

Uwaga: nie pobiera się prowizji za wydanie dokumentów zwalniających 

zabezpieczenia kredytu 

za czynność 100,00 

 

 

 

Rozdział IV. 

INNE USŁUGI 

I.  PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM Tryb pobierania Stawka 

1. Polecenie przelewu SEPA 

1.1 do banków krajowych  za przelew 12,00 

1.2 do banków w ramach EOG poza krajowymi za przelew 3,50 

2. 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach 

EOG1) 
za przelew 25,00 

3. Polecenie wypłaty w tym polecenie przelewu w walucie obcej1) 

3.1 
polecenie przelewu w walucie obcej wysłane do banków 

krajowych 
za przelew 

0,25% min 30,00 

 max 300,00 

3.2  polecenie wypłaty za przelew 
0,25% min 30,00 

 max 300,00 

3.3 
polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami 

prowadzonymi w grupie BPS 
za przelew 12,00 

4. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

4.1 z banków krajowych 
od otrzymanego 

przelewu 
12,00 

4.2 z banków w ramach EOG poza krajowymi w walucie EUR 
od otrzymanego 

przelewu 
0,00 

4.3 
z banków w ramach EOG poza krajowymi w walucie innej 

niż EUR 

od otrzymanego 

przelewu 
20,00 

4.4 z banków zagranicznych (tj. spoza EOG) 
od otrzymanego 

przelewu 
20,00 

5. Dodatkowe opłaty: 

5.1 
realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym 

„pilnym” w EUR, USD , GBP i PLN 
za przelew 100,00 

5.2 realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 100,00 

5.3 
zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata 

pobierana ze zwracanej kwoty) 
od transakcji 

0,15% min 20,00 

 max 100,00 

5.4 
zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta2) 
od zlecenia 75,00 + koszty banków trzecich 

5.5 
zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 

przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 
od transakcji 75,00 + koszty banków trzecich 
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5.6 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 

realizowanej w innej walucie niż waluta rachunku) 
od transakcji 0,00 

 
1) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5, np.: w przypadku opcji kosztowej „OUR” lub 

polecenia przelewu w trybie pilnym. 

2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

 

 

II. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. 

Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych  

oraz pochodzących  z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych 

 (tzw. kantory walutowe)  

 1.1 
od klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem 

równowartości w złotych na te rachunki 

od kwoty skupionej 

waluty 

0,1% min. 10,00   

max 100,00 

 1.2 
od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem 

środków  złotowych na te rachunki 
0,2% min. 20,00  

max 100,00 

 1.3 
z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 

0,2% min. 25,00  

max 120,00 

2. Sprzedaż walut obcych 

2.1 
w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych 

prowadzonych w Banku  

od wysokości 

transakcji 
0,3% min. 10,00  

max 150,00 
 

 

III. USŁUGI RÓŻNE Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 20,00 

2. Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek Klienta za dokument 50,00 

3. Opłata za wysłanie telefaksu na życzenie Klienta: 

 
a) krajowego  za stronę 5,00 

b) zagranicznego za stronę 10,00 

 

 

IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Tryb pobierania Stawka 

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 50,00 

2. Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt: 

  a) duplikatów kluczy miesięcznie 70,00 

  
b) książeczek, bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za 

wyjątkiem papierów wartościowych 

miesięcznie od 

dokumentu 
70,00 

  c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) 
rocznie od 

dokumentu 

1,00% wartości, 

min. 100,00 max 

200,00 

  d) innych rzeczy ruchomych 
miesięcznie za 

depozyt 
70,00 

  
Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji  obciążonej ryzykiem 

kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej 

 

 

V. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe: 

1.1 
przekazywane na rachunki osób prywatnych, rolników, prowadzone  

w Banku 
od wpłaty bez opłat 

1.2 przekazywane na rachunki podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 

  a) do 1.000,00 włącznie od wpłaty 3,40 
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b) powyżej 1.000,00  od wpłaty 0,40 %  max. 200,00 

Uwaga:  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 

1.3 przekazywane na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych   

 
a) do 1.000,00 włącznie od wpłaty 3,40 

b) powyżej 1.000,00 od wpłaty 0,50 % max. 200,00 

 

 

VI. WRZUTNIA 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. 
Korzystanie z wrzutni, portfela do wpłat za pośrednictwem wrzutni 

oraz klucza do drzwiczek wrzutni 

miesięcznie za 

każdy portfel 
5,00  

2. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę wg umowy z Klientem 

 


