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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH  
 

 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług 

bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Brzeźnicy, zwanego dalej Bankiem, dla Klientów 

Indywidualnych, gdzie: 

- Klient Indywidualny jest to osoba fizyczna zawierająca z Bankiem Umowę o prowadzenie rachunków bankowych, przez 

które nie mogą być przeprowadzane rozliczenia związane z działalnością gospodarczą oraz rolniczą, jak również 

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa (PKZP), Szkolna Kasa Oszczędnościowa (SKO) i rada Rodziców, 

2. 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;  

4) zgodnie z zawartą umową; 

5) z rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

3. Pobierane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji, wydania błędnej dyspozycji 

lub jej anulowania z przyczyn leżących po stronie Klienta ( z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu 

konsumenckiego). 

4. 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.  

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

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

7. Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku lub telefonicznie, co 

najmniej 2 dni robocze przed terminem realizacji transakcji.  

8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 

kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w 

walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.  

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

kwotę na złote polskie przy użyciu kursu średniego NBP obowiązującego w dniu przeliczenia środków i wydaje Klientowi 

równowartość tej kwoty. 

10. 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.  

11. 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. 

12. Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu TARGET, 

polecenie przelewu w walucie obcej, przelew SEPA. 

13. Polecenie przelewu SEPA- przelew spełniający następujące warunki: 

• waluta transakcji EUR; 

• dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem 

kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIK code), który jest równoznaczny z 

adresem Swift banku (Swift code),do którego jest kierowany przekaz; 

• koszty „SHA”; 

• tryb realizacji standardowy; 

• brak banków pośredniczących; 
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• bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz 

banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku) 

• rachunek odbiorcy prowadzony jest w bankach krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii 

lub Norwegii. 

14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 

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

sprzeczne z interesem Banku.  

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

produktu/usługi, której dotyczy.  

16. Zapisy Taryfy  mają charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów.  Odmienne postanowienia mogą wynikać z 

indywidualnych warunków określonych w Umowach  zawieranych z Bankiem.  
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I. KONTA OSOBISTE 

TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych 
 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Stawka 

rachunek ROR Junior1) rachunek ROR Student1) rachunek ROR 1) 
Podstawowy  

Rachunek Płatniczy 

 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1. 
Prowadzenie 

rachunku2) 
miesięcznie  0 zł  0 zł  5 zł  0 zł  

2. Elektroniczne kanały dostępu: 

2.1 Usługa bankowości elektronicznej – Internet Banking: 

2.1.1 dostęp do systemu  jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

2.1.2 
wydanie koperty z 

hasłem aktywacyjnym  
jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł 0 zł  

2.1.3 

wysłanie hasła 

aktywacyjnego lub 

hasła jednorazowego za 

pomocą sms / e-mail 

jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

2.1.4 

powtórne generowanie 

nowego hasła/ 

odblokowanie do 

systemu Internet 

Banking 

jednorazowo  0 zł  3 zł 3 zł 3 zł  

3. SMS Banking 

3.1 aktywacja usługi  miesięcznie 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany przez 
Bank 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

3.2 
opłata za 

powiadomienie SMS3) 
0,25 zł 0,25 zł 0,25zł 0,25 zł 

3.3 zmiana zakresu usługi  jednorazowo  0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.4 
zmiana numeru 

telefonu  
jednorazowo  0 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4. Telefoniczna usługa na hasło 

4.1 aktywacja jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł 0 zł  

4.2 
udzielenie 

informacji4) 

po każdej 

rozmowie 

telefonicznej 

2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

4.3 Bankofon 

4.3.1 aktywacja 

jednorazowo 

2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

4.3.2 
odblokowanie  

dostępu  
2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

4.3.3 
powtórne 

generowanie PIN-u 
2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

5. Wpłaty i wypłaty gotówki 

5.1 wpłata  

od transakcji 

0 zł  0 zł  0 zł 0 zł  

5.2 wypłata5) 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

5.3 
niepodjęcie zamówionej 

(awizowanej) gotówki 
- 

0,2% kwoty  

max 400 zł 

0,2% kwoty  

max 400 zł 

0,2% kwoty  

max 400 zł 

6. Polecenie przelewu 

6.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

6.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.1.2 
w systemie bankowości 

internetowej / mobilnej  
0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 

6.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR): 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Stawka 

rachunek ROR Junior1) rachunek ROR Student1) rachunek ROR 1) 
Podstawowy  

Rachunek Płatniczy 

6.2.1 w placówce Banku  

za przelew  

4 zł 4 zł 4 zł 0 zł12) / 4 zł  

6.2.2 
w systemie bankowości 

internetowej / mobilnej  

0,50zł (powyżej  

5 przelewu)22) 

0,50zł (powyżej  

5 przelewu)22) 

 0,50zł  

(powyżej 5 

przelewu)22) 

0 zł 12)/ 

0,50 zł22) 

6.3. Polecenie przelewu (w systemie SORBNET): 

6.3.1 w placówce Banku  

za przelew  

35 zł  35 zł  35 zł  35 zł  

6.3.2 
w systemie bankowości 

elektronicznej  
30 zł  30 zł 30 zł 30 zł 

6.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym (w systemieBLUECASH)10) 
 

6.4.1 w placówce Banku 

za przelew  

 

10 zł  10 zł 10 zł 10 zł 

6.4.2 

w systemie 

bankowości 

internetowej / 

mobilnej 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

Przekazy w obrocie dewizowym 

7. Polecenie przelewu SEPA  

7.1 w placówce Banku:  

7.1.1 do banków krajowych  

za przelew 

 15 zł  15 zł  15 zł 15 zł 

7.1.2 
do banków 

zagranicznych  
 4 zł   4 zł 

 4 zł 
 4 zł 

7.2 w systemie bankowości internetowej:  

7.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

7.2.2 
do banków 

zagranicznych 

0,50 zł (powyżej  

5 przelewu)22) 

0,50 zł 

(powyżej  

5 przelewu)22) 

0,50 zł  

(powyżej  

5 przelewu)22) 

0,50 zł 

(powyżej  

5 przelewu)22) 

8.  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 7) 

8.1 w placówce Banku  

za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.2 
w systemie bankowości 

internetowej 
25 zł 25 zł 

25 zł 
25 zł 

9. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty 7):  

9.1 w placówce Banku  

za przelew  

0,25% min.  

40 zł, max.  

300 zł  

0,25% min.  

40 zł,  

max. 300 zł  

0,25%  

min. 40 zł,  

max. 300 zł  

0,25% min. 40 zł, max. 

300 zł  

9.2 
w systemie bankowości 

internetowej  

0,25% min. 30 zł, max. 

250 zł  

0,25% min. 30 zł, max. 

250 zł 

0,25% min. 30 zł, max. 

250 zł 

0,25% min. 30 zł, max. 

250 zł 

10. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

10.1 z banków krajowych  

od otrzymanego 

przelewu 

10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  

10.2 

z banków zagranicznych 

w ramach EOG w 

walucie EUR 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

10.3 

z banków zagranicznych 

w ramach EOG w 

walucie innej niż EUR  

10 zł 

do 28.02.2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10 zł 

do 28.02.2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10 zł 

do 28.02.2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10 zł 

do 28.02..2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10.4 
z banków zagranicznych 

spoza EOG   

 10 zł 

do 28.02..2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

 10 zł 

do 28.02.2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10 zł 

do 28.02.2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10 zł 

do 28.02.2021r. 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

11. Dodatkowe opłaty dotyczące przekazów w obrocie dewizowym: 

11.1 

Zwrot niepodjętej kwoty 

przekazu na wniosek 

Klienta (opłata 

pobierana ze zwracanej 

kwoty)  

od transakcji 
0,15% min. 20 zł,  

max. 120 zł 

0,15% min. 20 

zł, max. 120 zł 

0,15% min. 20 zł, 

max. 120 zł 

0,15% min. 20 zł,  

max. 120 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Stawka 

rachunek ROR Junior1) rachunek ROR Student1) rachunek ROR 1) 
Podstawowy  

Rachunek Płatniczy 

11.2 

Zlecenie poszukiwania 

polecenia 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta 8) 9) 

za zlecenie 
110,00 + koszty 

banków trzecich 

110,00 + koszty 

banków trzecich 

110,00 + koszty 

banków trzecich 

110,00 + koszty 

banków trzecich 

11.3 

Realizacja polecenia 
przelewu w trybie 
niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w 

EUR, USD, GBP, PLN 11) 

od transakcji 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

11.4 

Realizacja polecenia  

przelewu z opcją 

kosztową OUR 11) 

za przelew 90 zł 90 zł 90 zł 90 zł 

11.5 

Zmiany/korekty/odwołan
ia zrealizowanego 
polecenia  
przelewu, wykonane na 

zlecenie Klienta 9) 

od transakcji 
130 zł + koszty banków 

trzecich 

130 zł + koszty banków 

trzecich 

130 zł + koszty 

banków trzecich 

130 zł + koszty 

banków trzecich 

11.6 

Opłata za obsługę 

zagranicznego 

świadczenia 

emerytalnego i 

rentowego  

od otrzymanego 

przelewu  
5 zł  5 zł 5 zł 5 zł 

11.7 

Opłata za 

przewalutowanie 

(pobierana od transakcji 

realizowanych w innej 

walucie niż waluta 

rachunku)  

od transakcji  0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 

11.8 

Wydanie na prośbę 

Klienta potwierdzenia 

wykonania przekazu 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12. Zlecenie stałe 

12.1 Rejestracja, modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

12.1.1 w placówce Banku  

za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.1.2 
w systemie bankowości 

internetowej/ mobilnej 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2 Realizacja zlecenia stałego  w placówce Banku:  

12.2.1 
na rachunek  

wewnętrzny w Banku  
za zlecenie  

0zł 0zł 0zł 0 zł12) 

12.2.2 
na rachunek w innym 

Banku krajowym  
4 zł  4 zł 4 zł 0 zł12)/ 4 zł 

12.3 Realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości internetowej / mobilnej  

12.3.1 na rachunek w Banku  

za zlecenie  

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

12.3.2 
na rachunek w innym 

Banku krajowym  

0,50zł (powyżej  

5 przelewu )22) 

0,50zł (powyżej  

5 przelewu )22) 

0,50zł (powyżej  

5 przelewu )22) 

0 zł 12) 

/ 0,50zł (powyżej  

5 przelewu )22) 

13. Polecenie zapłaty 

13.1 

rejestracja/modyfikacja

/odwołanie polecenia 

zapłaty 

za zlecenie 

 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.2 
realizacja z rachunku 

posiadacza 
 4 zł  4 zł 

4 zł 0 zł 12) / 4 zł 

13.3. 

odmowa wykonania 

polecenia zapłaty z 

tytułu braku środków na 

rachunku dłużnika  

4 zł  4 zł 4 zł  4 zł 

13.4 

Zawiadomienie o 

niezrealizowaniu 

polecenia zapłaty  

0,25 zł (sms)  0,25 zł (sms)  0,25 zł (sms)  0,25 zł (sms) 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Stawka 

rachunek ROR Junior1) rachunek ROR Student1) rachunek ROR 1) 
Podstawowy  

Rachunek Płatniczy 

 KARTY BANKOWE  

14. 
Karty debetowe PLN:   

VISA Classic Debetowa 13),   MasterCardPayPass,   MasterCard PRP 

14.1. 

wydanie głównej / 

dodatkowej karty 

płatniczej do rachunku  

jednorazowo 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

14.2. 
wznowienie karty do 

rachunku  
5 zł   5 zł 5 zł 5 zł 

14.3 
wydanie duplikatu karty 
14) 

20 zł 20 zł  
20 zł 

20 zł 

14.4 
obsługa karty 

debetowej  
miesięcznie  0 zł  0 zł 5 zł 18) 0 zł  

14.5 

płatności 

bezgotówkowe 

krajowe i 

zagraniczne,  w tym 

transgraniczne 

transakcje płatnicze 

przy użyciu karty 

debetowej  

od transakcji  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

 Wypłaty gotówki:  

14.6 

we wskazanych 

bankomatach Grupy 

BPS  i innych 

bankach krajowych  i 

terminalach POS 

zgodnie  z zawartymi 

umowami 15) 

od transakcji  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

14.7 

w innych 

bankomatach  w 

kraju  

od transakcji 

0 zł  0 zł 6 zł 

0 zł16) /6 zł 

14.8 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne 

transakcje płatnicze 
przy użyciu karty 
debetowej do płatności 

gotówkowych w 
ramach  

EOG w walucie EUR  

0 zł 0 zł 6 zł 6 zł 

14.9 

zagraniczne, w tym 

transgraniczne 
transakcje płatnicze 

przy użyciu karty 
debetowej do płatności 

gotówkowych w 
ramach EOG w walucie 
obcej, innej niż EUR 

oraz poza EOG  

 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł 2 % min. 10 zł  2 % min. 10 zł 

14.10 

w punktach 

akceptujących kartę w 

kraju  

2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  

14.11 

w punktach 

akceptujących kartę za 

granicą  

2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  

14.12 
w placówkach Poczty 

Polskiej  

2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  2 % min 10 zł  

14.13 

Awaryjna wypłata 

gotówki za granicą po 

utracie karty  

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

14.14 

Sprawdzanie salda   

w bankomacie 17)  

we wskazanych 

bankomatach Grupy 

BPS i innych banków 

krajowych zgodnie z 

zawartymi umowami  

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.15 

Powtórne 

generowanie  i 

wysyłka PIN na 

wniosek Klienta  

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Stawka 

rachunek ROR Junior1) rachunek ROR Student1) rachunek ROR 1) 
Podstawowy  

Rachunek Płatniczy 

14.16 
Zmiana danych 

Użytkownika karty  

jednorazowo 
0 zł  0 zł  0 zł  

0 zł  

14.17 
Czasowe zablokowanie, 

odblokowanie karty  

jednorazowo  
0 zł  0 zł  0 zł  

0 zł  

14.18 Usługa Cashback 
za każdą 

transakcję 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.19 Płatności mobilne  jednorazowo  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

14.20 
Zmiana limitów na 

karcie  

jednorazowo  
5 zł 5 zł 5 zł 

5 zł 

14.21 

Zastrzeżenie karty 

przez Bank w 

przypadku 

posługiwania się kartą 

niezgodnie z 

Regulaminem 

zwłaszcza w przypadku 

występowania debetów 

nieregulaminowych na 

rachunku. 

każdorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

15. Wyciąg z rachunku bankowego: 

15.1 odbierany w placówce banku za ostatni miesiąc kalendarzowy 

15.1.1 

dla klientów nie 

korzystających 

z bankowości 

internetowej- Internet 

Banking 
jednorazowo 

0zł 0zł 0zł 0zł 

15.1.2 

dla klientów 

korzystających z 

bankowości 

internetowej- Internet 

Banking 

5zł 5zł 5zł 

5 zł 

15.2 
wysłany listem zwykłym/pocztą elektroniczną za ostatni miesiąc kalendarzowy    

15.2.1 

dla klientów nie 

korzystających z 

bankowości 

internetowej- Internet 

Banking  
jednorazowo 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

15.2.2 

dla klientów 

korzystających z 

bankowości 

internetowej- Internet 

Banking 

5zł 5zł 5zł 0zł 

15.3 

duplikat 

wyciągu 

miesięcznego  

w placówce 

Banku21) 

za wyciąg  10 zł  10 zł 10 zł 10 zł 

15.4 

wyciąg 

dzienny/ 

tygodniowy/ 

wysłany 

pocztą21) 

za wyciąg  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15.5 

Sporządzenie kopii 

wyciągu lub  dowodu 

księgowego/ 

potwierdzenia 

realizacji przekazu21) 

za dokument  20 zł  20 zł 20 zł 20 zł 

16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza: 

16.1 
za każdy miesiąc roku 

bieżącego  

za dokument  

5 zł  5 zł  5 zł  
5 zł  

16.2 

za każdy miesiąc roku 

poprzedniego  
10 zł  

 

10 zł  

 

10 zł  

10 zł  
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Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Stawka 

rachunek ROR Junior1) rachunek ROR Student1) rachunek ROR 1) 
Podstawowy  

Rachunek Płatniczy 

17. Inne czynności 

17.1. 

Dyspozycja 

wkładem na 

wypadek 

śmierci–przyjęcie 

lub odwołanie 

dyspozycji 

za dokument - 30 zł 30 zł 30 zł 

17.2 

Realizacja 

dyspozycji 

wkładem na 

wypadek śmierci 

O d transakcji - 0 zł 0 zł 0 zł 

17.3 

Udzielenie 

Posiadaczowi 

rachunku 

informacji 

zbiorczej  o jego 

rachunkach w 

bankach 

jednorazowo - 30 zł 30 zł 30 zł 

17.4. 

Udzielenie 

informacji 

zbiorczej o 

rachunkach 

zmarłego w 

bankach osobie 

uprawnionej np. 

spadkobiercy 

jednorazowo - 30 zł 30 zł 30 zł 

17.5 

Przekształcenie 

rachunku osobistego 

na rachunek wspólny 

i odwrotnie na 

życzenie klienta 

jednorazowo 

- 20 zł 20 zł - 

17.6 
Zmiana karty wzorów 

podpisów 6) 
5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.7 

Zachowanie numeru 

rachunku przy 

zmianie rodzaju 

rachunku 

0 zł 0 zł 20 zł 20 zł 

17.8 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy  

miesiąc 

17.8.1 roku bieżącego 19) 
jednorazowo 

 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

17.8.2 
roku 

poprzedniego 19) 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17.9 
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą 

zawartą umowę: 

17.9.1 z Bankiem 

jednorazowo 

 

- 30 zł 30 zł 30 zł 

17.9.2 z innymi bankami - 50 zł 50 zł 50 zł 

17.10 

Potwierdzenie 

wykonania blokady 

środków 

- 20 zł 20 zł 20 zł 

17.11 
Wypowiedzenie 
Umowy ramowej 
przez Klienta20) 

0 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

17.12 Zamknięcie rachunku 0 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z  dnia 14 lipca 2017 r.  

w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.  

2) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest między 25-tym, a ostatnim dniem roboczym danego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie 

rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.  

3) Opłata za wszystkie SMS-y wysłane w danym miesiącu kalendarzowym, pobierana jest miesięcznie - zbiorczo, na koniec  miesiąca kalendarzowego w którym 

nastąpiło  wysłanie SMS-ów.  

4) Opłata pobierana po każdej rozmowie telefonicznej.  

5) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku lub telefonicznie, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 

wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł                     

max 400 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. 

6) Odstępuje się od pobierania opłaty przy przekształceniu rachunku indywidualnego na wspólny. 

7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11.4 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.  

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

9) W ramach kosztów banków trzecich nie pobiera się kosztów Banku Zrzeszającego BPS S.A.  
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10) Dotyczy Banków, które są uczestnikami Systemu Płatności BlueCash. Przelewy natychmiastowe nie są realizowane na rachunki Urzędów Skarbowych.   

11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji określonej w pkt. 8 i9.  

12) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. 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 Opłat i Prowizji 

13) W przypadku transakcji wykonanych za granicą przy użyciu karty Visa, do kursu waluty będącego podstawą dokonania przewalutowania transakcji doliczana 

jest marża Banku w wysokości 3%. 

14) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  

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

16) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za 

pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 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 Taryfa Opłat i Prowizji.  

17) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  

18) Opłata za kartę nie jest pobierana po spełnieniu warunku wykonania dowolnej ilości transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę co najmniej  500 złw danym 

miesiącu kalendarzowym dla każdej karty wydanej do rachunku z wyłączenie rachunku ROR Junior oraz ROR Student. 

19) Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 

20) Opłata pobierana jest w przypadku wypowiedzenia Umowy ramowej w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia. 

21) Na życzenie Klienta. 

22) Suma wszystkich przelewów wychodzących poza numer rozliczeniowy Banku (81120008). 

 

TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe1) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 

oszczędnościowy 

do ROR 1) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD,GBP1) 

(tylko dla 

posiadaczy 

rachunku ROR/ 

ROR Student ) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD, GBP1)  

(dla Klientów bez 

ROR/ROR 

Student) 

Rachunek 

A VISTA  

SKO1) 

Rachunek 
A VISTA 

PKZP 

oraz osób 

fizycznych 

będących 

członkami 

Rad Rodziców 1) 

1. Otwarcie rachunku 

1.1 
z równoczesnym wniesieniem 

minimalnej wpłaty 10 EUR, USD, GBP  
jednorazowo - 0 zł 0 zł - - 

1.2 bez wniesienia minimalnej wpłaty  - 20 zł 20 zł - - 

2. 
Prowadzenie rachunku 

płatniczego  
miesięcznie 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł 

3. Wydanie książeczki  jednorazowo - - - 0 zł - 

4. Elektroniczne kanały dostępu: 

4.1 Internet Banking: 

4.1.1 dostęp do systemu 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 10 zł 0 zł 0 zł 

4.1.2 
dostęp do systemu dla  dwóch lub 

więcej użytkowników(podpisów) 
- - - 350 zł 350 zł 

4.1.3 
wydanie  koperty z hasłem 

aktywacyjnym   
- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.4 

wysłanie hasła aktywacyjnego lub 

hasła jednorazowego za pomocą 

sms/e-mail  

- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.1.5 
opłata za hasła jednorazowe za 

pomocą SMS2) 

miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy SMS 

wysłany przez 

Bank 

- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 SMS Banking : 

4.2.1 aktywacja usługi  
jednorazowo  

- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2.2 powiadomienie SMS 2) 

Miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy SMS 

wysłany przez 

Bank 

- 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

4.2.3 zmiana zakresu usługi  

jednorazowo  

- 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4.2.4 zmiana numeru telefonu  - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 

oszczędnościowy 

do ROR 1) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD,GBP1) 

(tylko dla 

posiadaczy 

rachunku ROR/ 

ROR Student ) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD, GBP1)  

(dla Klientów bez 

ROR/ROR 

Student) 

Rachunek 

A VISTA  

SKO1) 

Rachunek 
A VISTA 

PKZP 

oraz osób 

fizycznych 

będących 

członkami 

Rad Rodziców 1) 

4.3 Telefoniczna usługa na hasło: 

4.3.1 Aktywacja 
jednorazowo  

- 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.3.2 Udzielenie informacji 

po każdej 

rozmowie 

telefonicznej 

- 2 zł 2 zł 0 zł 0 zł 

5. Wpłaty i wypłaty 

5. 1 Wpłata gotówki 

od transakcji  

0 zł 
0 zł 3) / 0,1 % 

min 5 zł 4) 

0 zł 5) / 0,1 % 

min 5 zł 4) 
0 zł 0 zł 

5.2 Wypłata gotówki 5) 
Jedna w miesiącu 

za 0 zł kolejne 5 zł 

0 zł 3) / 0,1 % 

min 5 zł 4) 

0 zł 3) / 0,1 % 

min 5 zł 4) 
0 zł 0 zł 

5.3 
niepodjęcie zamówionej (awizowanej) 

gotówki w PLN/waluta obca 

0,2 % kwoty max 

400 zł 

0,2 % kwoty 

max 400 zł 

0,2 % kwoty 

max 400 zł 

0,2 % kwoty 

max 400 zł 

0,2 % kwoty max 

400 zł 

6. Polecenie przelewu 

6.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

6.1.1 w placówce Banku  

za przelew  

0 zł 9) 

 
- - 0 zł 0 zł 

6.1.2 
w systemie bankowości internetowej 

/ mobilnej  

0 zł 9) 

 
- - 0 zł 0 zł 

6.2 
Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR): 

6.2.1 w placówce Banku    
za przelew  

- - - 3 zł 3 zł 

6.2.2 
systemie bankowości internetowej / 

mobilnej  

za przelew  

- - - 

0,50 zł 

(powyżej 5 

przelewów) 

0,50 zł 

(powyżej 5 

przelewów) 

6.3 Polecenie przelewu (w systemie SORBNET): 

6.3.1 w placówce Banku    
za przelew 

- - - 35 zł 35 zł 

6.3.2 
systemie bankowości internetowej / 

mobilnej 

za przelew 
- - - 30 zł 30 zł 

6.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym (w systemie BLUECASH):6) 

6.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

- - - 10 zł 10 zł 

6.4.2 
w systemie bankowości internetowej / 

mobilnej 

za przelew 
- - - 6 zł 6 zł 

Przekazy w obrocie dewizowym 

7. Polecenie przelewu SEPA 

7.1 w placówce Banku: 

7.1.1 do banków krajowych  

za  przelew 

 15 zł 15 zł - - 

7.1.2 do banków zagranicznych  - 4 zł 4 zł 
- 

- 

7.2 w systemie bankowości internetowej: 

7.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

- 15 zł 15 zł - - 

7.2.2 do banków zagranicznych - 

0,50 zł  

(powyżej 5 

przelewu) 

0,50 zł     

(powyżej 5 

przelewu) 

- 
- 

8. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 10) 

8.1 w placówce Banku  za przelew - 30 zł 30 zł - - 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 

oszczędnościowy 

do ROR 1) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD,GBP1) 

(tylko dla 

posiadaczy 

rachunku ROR/ 

ROR Student ) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD, GBP1)  

(dla Klientów bez 

ROR/ROR 

Student) 

Rachunek 

A VISTA  

SKO1) 

Rachunek 
A VISTA 

PKZP 

oraz osób 

fizycznych 

będących 

członkami 

Rad Rodziców 1) 

8.2 w systemie bankowości internetowej - 25 zł 25 zł 
- 

- 

9. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty 7): 

9.1 w placówce Banku  

za przelew 

- 

0,25% min. 

40 zł, 

max. 300 zł 

0,25% 

min. 40 zł, 

max. 300 zł 

- - 

9.2 w systemie bankowości internetowej  - 
0,25% min. 30 zł, 

max. 250 zł 

0,25% min. 30 zł, 

max. 250 zł 
- - 

10. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

10.1 z banków krajowych  

od 

otrzymanego 

przelewu 

- 10 zł 10 zł - - 

10.2 
z banków zagranicznych w ramach 

EOG w walucie EUR  
- 0 zł 0 zł - - 

10.3 
z banków zagranicznych w ramach 

EOG w walucie innej niż EUR  
- 

10 zł 

do 28.02.2021r. 

 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10 zł 

do 28.02.2021r. 

 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

- - 

10.4 z banków zagranicznych spoza EOG   - 

10 zł 

do 28..02.2021r. 

 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

10 zł 

do 28.02.2021r. 

 

15 zł 

od 01.03.2021r. 

- - 

11. Dodatkowe opłaty dotyczące przekazów w obrocie dewizowym: 

11.1 

Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na 

wniosek Klienta (opłata pobierana ze 

zwracanej kwoty)  

od transakcji - 
0,15% min. 20 

zł, max. 120 zł 

0,15% min. 20 zł, 

max. 120 zł - - 

11.2 

Zlecenie poszukiwania polecenia 

przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na  
zlecenie Klienta 11) 12) 

za zlecenie - 
110,00 + koszty 

banków trzecich 

110,00 + koszty 

banków trzecich 
- - 

11.3 

Realizacja polecenia przelewu w 
trybie niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP,  
PLN 13) 

od transakcji - 120 zł 120 zł - - 

11.4 
Realizacja polecenia  

przelewu z opcją kosztową OUR  
za przelew - 90 zł 90 zł - - 

11.5 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia  
przelewu, wykonane na zlecenie 

Klienta 12)) 

od transakcji - 
130 zł + koszty 

banków trzecich 

130 zł + koszty 

banków trzecich 
- - 

  11.6 

Opłata za obsługę zagranicznego 

świadczenia emerytalnego i 

rentowego  

od otrzymanego 

przelewu 
- 5 zł 5 zł - - 

11.7 

Opłata za przewalutowanie 

(pobierana od transakcji 

realizowanych w innej walucie niż 

waluta rachunku)  

od transakcji - 0 zł 0 zł - - 

11.8 
Wydanie na prośbę Klienta 

potwierdzenia wykonania przekazu 
jednorazowo - 5 zł 5 zł -  

12. Zlecenia stałe 

12.1 Rejestracja zlecenia stałego: 

12.1.1 w placówce Banku  

za zlecenie  

- - - 2 zł 2 zł 

12.1.2 
w systemie bankowości internetowej 

/ mobilnej  
- - - 0 zł 0 zł 

12.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

12.2.1 w placówce Banku  za zlecenie  - - - 5 zł 5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 

oszczędnościowy 

do ROR 1) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD,GBP1) 

(tylko dla 

posiadaczy 

rachunku ROR/ 

ROR Student ) 

Rachunek 

walutowy 

EUR, USD, GBP1)  

(dla Klientów bez 

ROR/ROR 

Student) 

Rachunek 

A VISTA  

SKO1) 

Rachunek 
A VISTA 

PKZP 

oraz osób 

fizycznych 

będących 

członkami 

Rad Rodziców 1) 

12.2.2 
w systemie bankowości internetowej 

/ mobilnej  
- - - 0 zł 0 zł 

12.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek: 

12.3.1 na rachunek w Banku   

za zlecenie  

- - - 1 zł 1 zł 

12.3.2 
na rachunek w innym banku 

krajowym   
- - - 3 zł 3 zł 

13. Wyciąg z rachunku bankowego: 

13.1 
wyciąg miesięczny, za miesiąc 

kalendarzowy  
jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 
duplikat wyciągu miesięcznego 

w placówce Banku7) 
za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.3 

Sporządzenie kopii wyciągu/ 

dowodu księgowego/ potwierdzenia 

realizacji przekazu 7) 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza: 

14.1 za każdy miesiąc roku bieżącego  za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego  
 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15. 
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą 

zawartą umowę: 

15.1 z Bankiem  

jednorazowo 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

15.2 z innymi bankami  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

16. 
Potwierdzenie wykonania blokady 

środków  
jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17. Zmiana karty wzorów podpisów  jednorazowo - 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

18. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 

dotyczącego opłat pobranych z tytułu 

usług związanych z rachunkiem 

płatniczym za każdy miesiąc roku 

bieżącego 8) 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

19. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 

dotyczącego opłat pobranych z tytułu 

usług związanych z rachunkiem 

płatniczym za każdy miesiąc roku 

poprzedniego 8) 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. 

w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

2) Opłata za wszystkie SMS-y wysłane w danym miesiącu kalendarzowym, pobierana jest miesięcznie - zbiorczo, między 25-tym,a ostatnim dniem roboczym 

kolejnego miesiąca kalendarzowego.  

3) W przypadku wpłat/wypłat gotówkowych w walucie lub w złotych -do 2500 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie dziennie/suma wpłat dziennych 

4) W przypadku wpłat/wypłat gotówkowych w walucie lub w złotych powyżej 2501 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie dziennie 

5) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 2 500 EUR należy awizować w placówce Banku lub telefonicznie, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 

wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję  w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł                   

max 400 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. 

6) Dotyczy Banków, które są uczestnikami Systemu Płatności BlueCash. 

7) Na życzenie Klienta.   

8) Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
9) Dotyczy przelewów tylko na własny rachunek ROR. 

10) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 11.4 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.  

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

12) W ramach kosztów banków trzecich nie pobiera się kosztów Banku Zrzeszającego BPS S.A. 

13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji określonej w pkt. 11 i 12. 
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II. OSZCZĘDNOŚCI 
 

TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty w PLN 

1. Prowadzenie  rachunku terminowego miesięcznie  0 zł  

2. Wpłaty i wypłaty gotówki 

2.1 Wpłata  

od transakcji 

0 zł  

2.2 Wypłata 1) 0 zł  

2.3 
niepodjęcie zamówionej (awizowanej) gotówki 

w PLN 
0,2 % kwoty max 400 zł 

3. Polecenie przelewu  

3.1 
Polecenie przelewu wewnętrznego:  

3.1.1 w placówce Banku  za przelew  0 zł  

3.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR):  

3.2.1 w placówce Banku  za przelew   30 zł  

3.3 Polecenie przelewu (w systemie SORBNET): 

3.3.1 w placówce Banku  za przelew 35 zł  

 Przekazy w obrocie dewizowym (realizowane w placówce Banku) 

4. Polecenie przelewu SEPA: 

4.1 do banków krajowych  

za przelew  

25 zł  

4.2 do banków zagranicznych  4 zł  

4.3 

Polecenie przelewu  w systemie  

TARGET/SWIFT w walucie EUR w ramach 

EOG 3) 

35 zł 

4.4 
Polecenie przelewu w walucie obcej wysłane do 
banków krajowych i zagranicznych 
 

0,25% min. 40 zł, max. 300 zł  

4.5 
Realizacja polecenia  

przelewu z opcją kosztową OUR 
90 zł 

5. 

Dyspozycja wkładem na wypadek 

śmierci – przyjęcie, zmiana, odwołanie 

dyspozycji 

za dokument  30 zł  

6. 
Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek 

śmierci  

jednorazowo 

0 zł  

7. 
Udzielenie Posiadaczowi rachunku informacji 

zbiorczej  o jego rachunkach w bankach 
30 zł  

8. 

Udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach 

zmarłego w bankach osobie uprawnionej     np. 

spadkobiercy  

30 zł  

9. 
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych  z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą 

zawartą umowę:  

9.1 z Bankiem  

jednorazowo  

30 zł  

9.2 z innymi bankami  50 zł  

10. 
Potwierdzenie wykonania blokady 

środków  
20 zł  

 

1) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku lub telefonicznie, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 

wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję  w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł                   

max 400 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. 
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TAB. 4 Karta debetowa EURO 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Karta Debetowa VISA 

EURO Stawka 

1.  Opłaty za kartę  

1.1.  Opłata za wydanie karty debetowej  
jednorazowo  

0 EUR  

1.2.  Opłata za miesięczną obsługę karty debetowej 1)  
miesięcznie  

1 EUR  

1.3.  Wznowienie karty  

jednorazowo  

1 EUR  

1.4.  Wydanie duplikatu karty 2)  5 EUR  

2.  Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą  

2.1.  
krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej EURO do płatności bezgotówkowych 3)  
od transakcji  0 EUR  

2.2.  
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3)  

2.2.1.  
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 

i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 4) 

Od transakcji  

0 EUR  

2.2.2.  w innych bankomatach w kraju  3% min. 1,5 EUR  

2.2.3.  
zagraniczne w tym, transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej EURO do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR  
3% min. 1,5 EUR  

2.2.4.  

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w innej walucie niż 

EUR oraz poza EOG  

3% min. 2,5 EUR  

2.2.5.  w punktach akceptujących kartę w kraju  3% min. 2,5 EUR  

2.2.6.  w punktach akceptujących kartę za granicą  3% min. 2,5 EUR  

2.2.7.  w placówkach Poczty Polskiej  3% min. 2,5 EUR  

3.  Inne opłaty  

3.1.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo  
od transakcji  

0 EUR  

3.2.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta  
od zlecenia  

2,50 EUR  

3.3.  Telefoniczne odblokowanie kodu PIN  
od transakcji  

 

0 EUR  

3.4.  Sprawdzanie salda w bankomacie 5) 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) W przypadku transakcji wykonanych za granicą przy użyciu karty Visa, do kursu waluty będącego podstawą dokonania przewalutowania transakcji doliczana 

jest marża Banku w wysokości 3% 

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

5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  

 

III. KREDYTY 
 

TAB. 5 Kredyt w ROR, kredyt gotówkowy, EKOlogiczny 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  Kredyt w ROR2) 

1.1.  
rozpatrzenie wniosku kredytowego 

- prowizja przygotowawcza 3) 

 

jednorazowo  

 

 

50 zł 

 

1.2.  prowizja za udzielenie  

jednorazowo  

od kwoty kredytu 

4 % 

min. 50 zł 

 

1.3.  
przedłużenie na kolejny termin  

(12 miesięcy)4) 

2%  

min. 50 zł 

1.4.  
podwyższenie kwoty  

 

jednorazowo  
2 % 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

od różnicy pomiędzy 

dotychczasową 

 a nową wysokością kredytu 

min 50 zł 

2.  Kredyt gotówkowy,EKOlogiczny 

2.1.  
rozpatrzenie wniosku kredytowego 

- prowizja przygotowawcza 3) 
jednorazowo 

100 zł 

2.2.  prowizja za udzielenie 
jednorazowo od  

  kwoty kredytu  
od 3% do 9 % 

3.  
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym (nie dotyczy 

kredytu  w rachunku płatniczym)  
jednorazowo  5 zł  

4.  
Spłata całości lub części kredytu przed terminem (nie dotyczy kredytu w 

rachunku płatniczym)  

jednorazowo od  

kwoty wcześniejszej  

spłaty  

0%  

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

odsetek)  

jednorazowo od kwoty 

prolongowanej  
2% min 50 zł  

6.  
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą 

zawartą umowę: 

6.1.  z Bankiem 

jednorazowo 

 30 zł 

6.2.  z innymi bankami  50 zł 

7.  Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy  
za aneks  

50 zł  

8.  
Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy (za każdy rozpoczęty 

rok kalendarzowy max 12 m-cy) 

 
20 zł  

9.  Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy (od dokumentu) 
 5 zł do 28.02.2021r 

15 zł od 01.03.2021r 

10.  Wysyłanie wezwań do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy 5) 
0 zł  

11.  Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy6) 
według kosztów  

rzeczywistych   

12.  Restrukturyzacja zadłużenia 
2% od kwoty restrukturyzowanej 

min.50 zł max 300 zł 

 

1) Dotyczy klientów którzy w momencie składania wniosku posiadają lub deklarują założenie rachunku ROR  z  systematycznymi wpływami z tytułu: umowa o 

pracę, emerytura , renta oraz zasiłki i świadczenia. 

2) Kredyt w ROR nie może zostać udzielony w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego. 

3) Opłata pobierana obligatoryjnie od wszystkich złożonych wniosków również w przypadku rezygnacji klienta z ubiegania się o kredyt oraz w przypadku odmowy 

ze strony Banku. 

4) Prowizja za przedłużenie (odnowienie) Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu.   

5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia 

kredytu.  

6) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.  

 

TAB. 6 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

dla posiadaczy 

rachunku 

oszczędnościowo-

rozliczeniowego 

dla pozostałych 

Klientów 

 
Kredyty mieszkaniowe 

1.  
rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja 

przygotowawcza1) 

jednorazowo 

200 zł 

2.  prowizja za udzielenie  

jednorazowo od  

kwoty kredytu  

od 2 do 4 % 

do 28.02.2021 r. 

 

od 2 % do 5 % 

od 01.03.2021 r. 

3.  Wydanie promesy udzielenia kredytu2) 0,5 % min. 30 zł 

4.  
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku 

krajowym  
5 zł 

5.  Spłata całości lub części kredytu przed terminemdla umów zawartych przed 22.07.2017 r. 6) 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

dla posiadaczy 

rachunku 

oszczędnościowo-

rozliczeniowego 

dla pozostałych 

Klientów 

5.1.  do 5 lat trwania Umowy Kredytu 

jednorazowo  

od kwoty  

wcześniejszej spłaty 

3% 

5.2.  powyżej  5 lat trwania Umowy Kredytu 

0% 

5.3.  dla umów zawartych od 22.07.2017 r.  

6.  
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na 

wniosek Kredytobiorcy  

za aneks  30zł do28.02.2021r 

90zł od 01.03.2021r. 

 

7.  
Wystąpienie przez Bank  z wnioskiem o wpis hipoteki 

w księdze wieczystej  

jednorazowo  

 

300 zł  

8.  

Wydanie opinii, zaświadczeń, oświadczeń 

dotyczących kredytu(w tym wykreśleń hipotek np. 

odłączenie działki ) na wniosek Kredytobiorcy 

 75 zł do 28.02.2021r. 

100 zł od 01.03.2021r. 

9.  
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 

stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu3) 
100 zł  

10.  

Sporządzenie historii kredytu na wniosek 

Kredytobiorcy (za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy max 12 m-cy) 

30 zł do 28.02.2021r. 

50 zł do 01.03.2021 r. 

11.  
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 

Kredytobiorcy (od dokumentu) 

 5 zł do 28.02.2021r 

15zł od 01.03.2021r 

12.  
Wysyłanie wezwań do zapłaty pod rygorem 

wypowiedzenia Umowy4) 
0 zł  

13.  
Inne czynności związane z kredytem na wniosek 

Kredytobiorcy5) 

według kosztów  

rzeczywistych  

14.  Sporządzenie wniosku o wpis hipoteki wraz z PCC 50zł 

15.  
Sporządzenie wniosku do Sądowego Rejestru 

Zastawów 7) 
50 zł 

 

1) Opłata pobierana obligatoryjnie od wszystkich złożonych wniosków również w przypadku rezygnacji klienta z ubiegania się o kredyt oraz w przypadku odmowy 

ze strony Banku 

2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu.   

3) Pierwsza inspekcja 0 zł.  

4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku  z tytułu zabezpieczenia 

kredytu.  

5) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji.  

6) Prowizji nie pobiera się od kredytów udzielanych od 22.07.2017 rokuoraz od kredytów do których stosuje się Ustawę o Kredycie konsumenckim. 

7) Opłata pobierana wraz z opłatą sądową za wpis do rejestru zastawów. 

 

IV. INNE USŁUGI 
 

TAB. 7 Dodatkowe czynności związane z obsługą Klienta 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  
Wydanie zaświadczenia o  posiadaniu rachunku płatniczego (opłata związana z 
prowadzeniem rachunku – wydanie opinii bankowej/pism o charakterze zaświadczeń 
dotyczących posiadanego w Banku produktu) 

jednorazowo 

 30 zł do 28.02.2021r. 

50 złod 01.03.2021r. 

2.  
Wydanie kserokopii umowy (dotyczy rachunków bankowych Tab.1-3) 

20 zł 

3.  

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku 
Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem 

określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu 
dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - 
DZ.U.  

z 2005r.Nr 85,poz.727) 

stawka za standardową 
pojedynczą   

korektę danych wg 
obowiązującego   

cennika BIK S.A.  + 30 zł 

4.  

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 

uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa 

bankowego1)  

 30 zł lub na    zasadach 

wzajemności do 

28.02..2021r 

50zł lub na    zasadach 

wzajemności od 

01.03.2021r. 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

5.  

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby                        

będącej klientem Banku w momencie składania dyspozycji  25 zł 

6.  

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby                        

nie będącej klientem Banku w momencie składania dyspozycji  50 zł  

7.  Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta2) 50 zł + koszty rzeczywiste  

8.  
Realizacja tytułu wykonawczego – za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do 

prowadzenia egzekucji  

za każdą realizację 
 10 zł 

9.  
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego 

zapytanie2) 

od zapytania  
25 zł  

10.  
Sporządzenie odpisu potwierdzenia  dokumentu kasowego od dokumentu 

20 zł 

11.  
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji z Centralnej informacji o 

rachunkach bankowych 
od wniosku 

50 zł  

12.  
Za nietypowe czynności dokonane na rzecz Klienta 

50 zł 

 

1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności.  

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

 

TAB. 8 Czynności kasowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:  

od transakcji  

 

1.1.  osób prywatnych prowadzone w Banku  0 zł  

1.2.  SKO i PKZP prowadzone w Banku  0 zł  

1.3.  podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku  0,2% min. 5zł max. 100 zł  

1.4.  organizacji pożytku publicznego1) 0,2% min. 5 zł max. 100 zł 

1.5.  prowadzone w innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR) 0,5% min. 5zł max 100 zł 

1.6.  ZUS 0,5% min. 15 zł max 300 zł 

1.7.  Urząd Skarbowy 0,5% min. 10 zł max 300 zł 

1.8.  na rachunek w innym banku krajowym (w systemie BLUECASH)2) 0,5% min. 20 zł max 100 zł 

2.  na rachunek w innym banku krajowym (w systemie SORBNET) 0,5% min. 40 zł max 100 zł 

3.  
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł 

porozumienie (umowa) 

wg porozumienia  

4.  
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 

0,5 % min. 5 zł max 200 zł 

5.  Skup i sprzedaż walut obcych  0,5 % min. 5 zł 

 

1) Opłata nie jest pobierana w przypadku realizacji wpłaty tytułem darowizny.  

2) Limit pojedynczej transakcji wynosi 20 000 zł 

 

V. PRODUKTY NIEDOSTĘPNE W OFERCIE BANKU OD DNIA 01.02.2021 R. 
 

TAB. 9 Rachunek A VISTA i  lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 Rachunek   A VISTA potwierdzony książeczką oszczędnościową 

1.  Otwarcie i prowadzenie rachunku 

jednorazowo 

0 zł 

2.  

Wydanie książeczki.   

20 zł   

 

3.  Wpłata gotówki   0 zł  

4.  
Wypłata gotówki 0 zł    (dwie wypłaty w miesiącu) 

kolejne 2 zł 

5.  Realizacja przelewu na rachunek:   

5.1.  prowadzony w Banku1) 1 zł 

5.2.  prowadzony w innych bankach krajowych (w systemie ELIXIR)  4 zł 

6.  Likwidacja A VISTA 0 zł 

 Lokaty terminowe potwierdzone książeczką oszczędnościową  

1.  Otwarcie i prowadzenie lokaty 0zł 
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2.  Wydanie książeczki.  0zł 

3.  Wpłata gotówki   0zł 

4.  Likwidacja lokaty 0zł 

 Obsługa książeczek oszczędnościowych (AVISTA , Lokata)  

1.  Umorzenie utraconej książeczki 5,00 zł  

2.  
Wystawienie nowej książeczki za zniszczoną lub utraconą  

20 zł 

3.  
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 

oszczędnościowej w innych bankach krajowych.   

50 zł  

 

4.  

Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na 

podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z 

prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w innych bankach 

krajowych.   

50 zł  

 

5.  Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji.  30 zł  

6.  Likwidacja książeczki.  bez opłat  

 

1) Nie dotyczy przelewów między rachunkami własnymi. 

2) W przypadku wpłat banknotów lub monet wymagających posegregowania Bank nalicza opłatę zgodną z Tab. 13. Czynności kasowe, pkt. 5.  

3) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku lub telefonicznie, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem 

wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję  w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty 

awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.  

4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 3.9.2 w przypadku opcji kosztowej „OUR”.  

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

6) Na życzenie Klienta.  

7) Nie pobiera się opłaty za odwołanie pełnomocnictwa, jeżeli wiąże się to jednocześnie ze zmianą karty wzorów podpisów.    

8) W ramach kosztów banków trzecich nie pobiera się kosztów Banku Zrzeszającego BPS S.A..  

9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji określonej w pkt. 3.4, 3.5 lub 3.6.  


