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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  
1.  Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych – zwana dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w 
Baborowie, zwanego dalej Bankiem. 

2.  Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku  pobierane są : 
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym klient złożył dyspozycję, 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych, 
3) zbiorczo 
4) zgodnie z zawartą umową 

3.  Opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku lub z rachunku. 
4.  Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

1) wpłat i wypłat lokat terminowych,  
2) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku, 
3) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki 

prowadzi Bank oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów 
szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym oraz darowizny, 

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

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

6.  W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do 
kredytów,  kierownictwo ustala indywidualnie  wysokości stawki w podanych granicach z 
uwzględnieniem stopnia ryzyka. 

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

8.  Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach 
ogólnych., dotyczy to kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonanych w 
obrocie dewizowym.  

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

10.  W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej,  opłata lub prowizja pobierana w 
złotych jest ustalona według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

11.  Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić indywidualną opłatę lub jej 
brak. 

12.  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. 105, ust.1, pkt.2 Prawa bankowego. 

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

14.  Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie 
zobowiązuje Bank do sprzedaży produktu lub usługi której dotyczy. 

15.  Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne 
postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

16.  Na indywidualny wniosek Klienta oraz w sytuacjach uzasadnionych Zarząd może ustalić opłaty 
inne niż przewidziane w Taryfie a także odstąpić od pobierania opłat. 
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Część I Rachunki 

 
Tab.1.   Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych i walutach wymienialnych 

- działalność rolniczą. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka 
obowiązująca  

1. Otwarcie Rachunku:   

1.1 bieżącego lub pomocniczego, jednorazowo  15,00zł 

2. Prowadzenie Rachunku   

2.1 bieżącego lub pomocniczego PLN – rolnik indywidualny miesięcznie 7,00zł 

2.2 bieżącego lub pomocniczego Gospodarstwo Rolne 12,00zł  

2.2 walutowego  10,00zł 

3. Ustanowienie, Odwołanie Pełnomocnictwa    

3.1 w terminie innym niż zakładanie rachunku jednorazowo 

 

5,00zł 

3.2 zmiana karty wzorów podpisów na wniosek posiadacza 
rachunku 

20,00zl 

4. Wpłaty I Wypłaty   

4.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek od wpłaty 0,00zł 

4.2 Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub 
bankowych dowodów wypłaty 

od wypłaty 0,00zł 

5. Przelewy Krajowe   

5.1 wewnętrzne  1,00zł 

5.2 zewnętrzne   
za przelew 
 
 

3,00zł 

5.3 w systemie eBankNet 1,50zł 

5.4 w systemie eCorpoNet 2,00zł 

5.5 przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET 
 

  

5.5.1 Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET – w kwocie 
wyższej lub równej 1.000.000,00zl 

za przelew 30,00zł 

5.5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET – w kwocie 
niższej niż 1.000.000,00zl 

za przelew 50,00 

7. Czeki   

7.1 wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 
posiadaczom rachunków bankowych  

za blankiet   1,50zł 

7.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 20,00 zł 

7.3 inkaso czeku Za 1 czek 20,00zł + koszty wysyłki 
+koszty innych banków 

8. Wyciąg Z Rachunku Bankowego:   

8.1. Wyciąg dzienny/miesięczny odbierane w placówce Banku jednorazowo 0,00zł 

8.2 Wysyłane pocztą1)  
od przesyłki 
 

 

8.2.1 na terenie kraju Oplata pocztowa plus 
10,00zł 

8.2.2. za granice  Oplata pocztowa plus 
20,00zł 

8.3 Duplikat wyciągu 1) za wyciąg 10,00zł 

8.4 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 
księgowego)1) 

za każde 
rozpoczęte 10 
pozycji. 

10,00zl 

8.5 wysłanie wyciągu z  rachunku, które nie zostały odebrane    
 przez okres 30 dni 

za przesyłkę 15,00zł 

9. Sporządzenie Historii Rachunku 1)   

9..1 za rok bieżący za miesiąc 
 

10,00zł 

9.2  za rok poprzednie 15,00zł 

10. Udzielenie Na Hasło Telefonicznej Informacji O Wysokości 
Salda Na Rachunku  

miesięcznie 0,00zł 

11 Polecenie Zapłaty   
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11.1 złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez 
wierzyciela 

za zlecenie 
 

2,00zł 

11.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika  2,00zł 

11.3 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 5,00zł 

11.4 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków 
na rachunku dłużnika  

7,00zł 

12. Zlecenie Stałe   

12.1 Rejestracja/odwołalnie zlecenia stałego za zlecenie 
 

0,00zł 

12.2 Realizacja stałego zlecenia  

12.2.1  wewnętrzne  
od zlecenia 

1,00zł 

12.2.2 zewnętrzne 3,00zł 

12.3 Modyfikacja  zlecenia stałego Od zlecenia 2,00zł 

13. Elektroniczne Kanały Dostępu   

13.1  System eBankNet   

13.1.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora jednorazowo 10,00zł 

13.1.2 Abonament miesięczny miesięcznie 0,00zł 

13.1.3 Blokada dostępu do eBS wykona przez Bank jednorazowo 0,00zł 

13.1.4 Blokada dostępu do eBS  z winy klienta jednorazowo 10,00zł 

13.1.5 Nadanie nowego loginu od loginu 
jednorazowo 

10,00zł 

13.1.6 Zmiana w karcie uprawnień od zlecenia 10,00zł 

13.2 Usługa eCorpoNet2)   

13.2.1 Oplata abonamentowa  miesięcznie 30,00zł 

13.3 SMS Banking   

13.3.1 Oplata za udostępnienie/zmiana usługi jednorazowo 7,00zł 

13.3.2  Opłata za SMS od jednego 0,30zł 

14. Karta Płatnicza    

14.1 Wydanie nowej karty jednorazowo  0,00zł 

14.2 Wznowienie karty.   15,00zł 

14.3 Wydanie duplikatu karty.  15,00zł 

14.4 Użytkowanie karty   

14.4.1 Użytkowanie karty Visa Classic Debetowa miesięcznie 3,40zł 

14.4.2 Użytkowanie karty Visa Biznes – rolnik indywidualny  7,00zł 

14.4.3 Użytkowanie karty Visa Biznes – rolnik firmowy               12,00zł 

14.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0,00zł 

14.6 Transakcje gotówkowe  
od kwoty 
 

 

14.6.1 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia  BPS SA. 0,00zł 

14.6.2 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 5,00zł 

14.6.3 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą,. 5,00zł 

14.6.4 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00zł 

14.6.5 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą  2,00% min. 10,00zł 

14.6.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. jednorazowo 1.000,00zł 

14.7 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. od transakcji 2,00zł 

14.8 Rozpatrzenie reklamacji. jednorazowo 0,00zł 

14.9 Zastrzeżenie karty jednorazowo 0,00zł 

14.10 Zmiana danych Użytkownika karty. od dyspozycji 5,00zł 

14.11 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. od dyspozycji 12,00zł 

15. Wydanie Zaświadczenia O Posiadaniu Rachunk1) jednorazowo 30,00zł 
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16. Wydanie Opinii1) jednorazowo 70,00zł 

17. Dokonanie Blokady Środków Z Tytułu Zabezpieczenia Spłaty 
Zaciąganych Kredytów - Za Każdą Zawartą Umowę: 

  

17.1  z Bankiem ,  
 
jednorazowo 

0,00 

17.2  z innymi bankami. 0,50% min.30,00zł 

Max.100,00zł 

17.3 potwierdzenie wykonania blokady środków. 20,00zł 

18. Dokonanie Adnotacji O Zmianie Danych Adresowych 
Posiadacza Rachunku. 

jednorazowo 0,00zł 

19. Wysyłanie Wezwań, Monitów, Upomnień od  każdego 
wezwania 

10,00zł 

20. Realizacja Tytułu Wykonawczego 
 Oraz Dokumentu Mającego Moc Takiego Tytułu. 
uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po 
zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

za każdy 
przekaz  

5,00zl 

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 
 

100,00zł 

22. Wydanie Kserokopii Umowy1) Za dokument 10,00zł 

23. Likwidacja Rachunku  0,00zł 

24. Przewalutowanie3) od transakcji 
otrzymanych 

18,00zł 

 

 
 

 

Tab.2.   Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych i walutach wymienialnych 

- działalność pozarolnicza.  
 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka 
obowiązująca  

1. Otwarcie Rachunku:   

1.1 bieżącego lub pomocniczego, jednorazowo  20,00 zł 

1.2 dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na 
określone cele  

15,00 zł 

1.3 walutowe  50,00zł 

2. Prowadzenie Rachunku   

2.1 bieżącego lub pomocniczego6), miesięcznie 
 

20,00 zł 

2.2 dodatkowego – dla wyodrębnienia środków pieniężnych na 
określone cele6) 

15,00 zł 
 

2.3 w ramach umowy Standard Plus4)* 20,00zł 

2.4 w ramach umowy Na Dobry Początek5)* 20,00zł 

2.5 walutowy  30,00zł 

     

    

3. Ustanowienie, Odwołanie Pełnomocnictwa    

3.1 w terminie innym niż zakładanie rachunku jednorazowo 

 

10,00zł 

3.2 zmiana karty wzorów podpisów na wniosek posiadacza 
rachunku 

40,00zł 

4. Wpłaty I Wypłaty7)   

4.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek w PLN 

 
od wpłaty 0,50% 

Min.3,00zł 

Max.200,00zł 
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4.1.1 w ramach umowy Na Dobry Początek* 0,50% 
Min.3,00zł 

Max.200,00zł 

4.2 Wpłaty gotówkowe na rachunek w walutach  0,10% min.3,00zł max. 
200,00zł 

4.3 Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub 
bankowych dowodów wypłaty w PLN 

od wypłaty 0,50% 
Min. 5,00zł 

Max.200,00zł 

4.3.1 w ramach umowy Na Dobry Początek* 0,50% 

min.3,00zł 
max. 200,00zł 

 

4.4 wypłaty gotówkowe w walutach  0,10% 
Min. 3,00zł 

Max.200,00zł 

5. Przelewy Krajowe   

5.1  Przelewy na rachunki w Banku   

5.1.1 w ramach umowy standardowej  
 
za przelew 

2,00zł 

5.1.2 w ramach umowy Standard Plusod 01/01/2020 brak w ofercie* 2,00zł 

5.1.3 w systemie eBankNet 1,50zł 

5.1.4 w systemie eCorponet 2,00zł 

5.1.5 w ramach umowy Na Dobry Początek* 2,00zł 

5.2 Przelewy na rachunek w innym banku   

5.2.1 w ramach umowy standardowej  4,00zł 

 w ramach umowy standardowej za przelewy do 
ZUS, US 

6,00zł 

5.2.2 w ramach umowy Standard Plusod 01/01/2020brak w ofercie* 

                            Na Dobry Początek 
za przelewy do 
ZUS, US 
pozostałe jw 

6,00zł 

5.2.3 w systemie eBankNet za przelew 1,50zł 

5.2.4 w systemie eCorpoNet 2,00zł 

5.2.5 w ramach umowy Na Dobry Początek* 2,00zł 

5.3 Przelewy na rachunek w innym banku w systemie SORBNET   

5.3.1 Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET – w kwocie 
wyższej lub równej 1.000.000,00zł 

za przelew 30,00zł 

5.3.2 Przelewy zewnętrzne w systemie SORBNET – w kwocie 
niższej niż 1.000.000,00zł 
 

za przelew 50,00zł 

6. Czeki   

6.1 wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych 
posiadaczom rachunków bankowych  

za blankiet   2,00zł 

6.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 30,00zl 

6.3 inkaso czeku Za 1 czek 40,00zł 

 + koszty wysyłki 
+koszty innych banków 

7. Wyciąg Z Rachunku Bankowego:   

7.1. Wyciąg dzienny/miesięczny odbierane w placówce Banku jednorazowo 0,00zł 

7.2 Wysyłane pocztą1)  
od przesyłki 
 

 

7.2.1 na terenie kraju Oplata pocztowa plus 
20,00zł 

7.2.2. za granice  Oplata pocztowa plus 
30,00zł 

7.3 Duplikat wyciągu 1) za wyciąg 20,00zł 

7.4 Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 
księgowego)1) 

za każde 
rozpoczęte 10 
pozycji. 

10,00zł 

7.5 wysłanie wyciągu z  rachunku, które nie zostały odebrane    
przez okres 30 dni 

za przesyłkę 15,00zł 

8. Sporządzenie  Historii Rachunku 1)   

8..1 za rok bieżący za miesiąc 10,00zł 
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8.2  za rok poprzednie  20,00zł 

 

9. Udzielenie Na Hasło Telefonicznej Informacji O Wysokości 
Salda Na Rachunku  

miesięcznie 0,00zł 

10 Polecenie Zapłaty   

10.1 złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez 
wierzyciela 
 

za zlecenie 
 

2,00zł 

10.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek: 2,00zł 

10.3 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty.                4,00zł 

10.4 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków 
na rachunku dłużnika  

7,00zł 

11. Zlecenie Stałe   

11.1 Rejestracja/odwołalnie zlecenia stałego za zlecenie 
 

0,00zł 

11.2 Realizacja stałego zlecenia wewnętrzne 2,00zł 

11.3 Realizacja stałego zlecenia na zewnątrz 4,00zł 

11.4 Modyfikacja zlecenia stałego  2,00zł 

12. Elektroniczne Kanały Dostępu   

12.1  System eBankNet   

12.1.1 Aktywacja usługi i nadanie identyfikatora jednorazowo 10,00zł 

12.1.2 Abonament miesięczny miesięcznie 0,00zł 

12.1.3 Blokada dostępu do eBS wykona przez Bank jednorazowo 0,00zł 

12.1.4 Blokada dostępu do eBS  z winy klienta jednorazowo 5,00zł 

12.1.5 Nadanie nowego loginu od loginu 
jednorazowo 

10,00zł 

12.1.6 Zmiana w karcie uprawnień od zlecenia 10,00zł 

12.2 Usługa eCorpoNet2)   

12.2.1 Oplata abonamentowa  miesięcznie 30,00zł 

12.3 SMS Banking   

12.3.1 Oplata za udostępnienie/zmiana usługi jednorazowo 7,00zł 

12.3.2 Opłata za SMS od jednego 0,30zł 

13. Karta Płatnicza Visa Biznes Debetowa   

13.1 Wydanie nowej karty jednorazowo  0,00zł 

13.2 Wznowienie karty  15,00zł 

13.3 Wydanie duplikatu karty  15,00zł 

13.4 Użytkowanie karty miesięcznie 12,00zł 

13.5 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0,00zł 

13.5 Transakcje gotówkowe  
od kwoty 
 

 

13.5.1 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia  BPS SA. 0,00 

13.5.2 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 2,00%min. 10,00zł 

13.5.3 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą,. 2,00% min. 10,00zł 

13.5.4 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 5,00zł 

13.5.5 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą  2,00 min. 10,00zł 

13.5.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. jednorazowo 1.000,00zł 

13.6 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. od transakcji 2,00zł 

13.7 Rozpatrzenie reklamacji. jednorazowo 0,00zł 

13.8 Zastrzeżenie karty jednorazowo 0,00zł 

13.9 Zmiana danych Użytkownika karty. od dyspozycji 5,00zł 

13.10 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. od dyspozycji 12,00zł 
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14. Wydanie Zaświadczenia  o Posiadaniu Rachunku1) jednorazowo 30,00zł 

15. Wydanie Opinii1) jednorazowo 70,00zł 

16. Dokonanie Blokady Środków Z Tytułu Zabezpieczenia Spłaty 
Zaciąganych Kredytów - Za Każdą Zawartą Umowę: 

  

16.1  z Bankiem ,  
 
jednorazowo 

0,00 

16.2  z innymi bankami. 0,50% min.30,00zł 

Max.100,00zł 

16.3 potwierdzenie wykonania blokady środków. 20,00zł 

17. Dokonanie Adnotacji O Zmianie Danych Adresowych 
Posiadacza Rachunku. 

jednorazowo 0,00zł 

18. Wysyłanie Wezwań, Monitów, Upomnień od  każdego 
wezwania 

10,00zł 

19. Realizacja Tytułu Wykonawczego 
 Oraz Dokumentu Mającego Moc Takiego Tytułu. 
uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika, dopiero po 
zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

za każdy 
przekaz  

5,00zl 

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 
 

100,00 

21 Wydanie Kserokopii Umowy1) Za dokument 10,00zł 

22. Likwidacja Rachunku  0,00zł 

22.1 w ramach umowy Standard Plus4)* jednorazowo 0,00zł 

23. Przewalutowanie3) od transakcji 
otrzymanych 

18,00zł 

 

 

 

Część II KREDYTY 

 

 
Tab.3.   Kredyty, zabezpieczenia i gwarancje bankowe – działalność rolnicza . 

L.P.  Rodzaj usługi (czynności) Tryb 
pobierania 

stawka 

1. Prowizja od przyznanego kredytu   

1.1 Kredyty w rachunku bieżącym oraz za każde odnowienie na 
kolejny okres 

jednorazowo 2,00% min.50,00zł 
 

1.2 
1.2.1 
1.2.2 

Kredyt obrotowy  

z terminem do 1 roku  2,00% 

z terminem spłaty do 2 lat 2,20% 

1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

Kredyt inwestycyjny  
1,80% 
2,00% 
2,20% 

z terminem spłaty do 3 lat  

z terminem spłaty do 5 lat 

z terminem spłaty powyżej 5 lat 

1.4 Kredyt obrotowy „Nawozowy”  3,00%  

1.5 Kredyty preferencyjne 1,00% 

1.6 
1.6.1 
1.6.2 
1.6.3 

Kredytowa linia hipoteczna 
z terminem spłaty do 3 lat  
z terminem spłaty do 5 lat 
z terminem spłaty powyżej 5 lat 

      
2,00% 
2,20% 
2,50% 

    

2. Prowizja od zaangażowania kredytowego8)) jednorazowo 1,00% 

3. Prowizja za gotowość finansową (do zaangażowania) l  za każdy dzień od 
kwoty 
niewykorzystanego 
kredytu lub transzy. 

0,00zł 



Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Baborowie dla klientów instytucjonalnych  
od 01-01-2022r 

10 
 

4. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej częściowej 
lub całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki liczona od kwoty 
spłaconej przed terminem 

jednorazowo  0,00zł 

5.  Prowizja od udzielonej gwarancji lub poręczenia Pobierana z góry 
za każdy 
rozpoczęty 3-
miesięczny 
okres 

0,50% min. 50,00zł 

6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, gwarancji lub 
poręczenia 

jednorazowo 0,00zł 

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

Jednorazowo od 
kwoty 
przyrzeczonej 

0,40% min. 100,00zł 
 

8. Prolongowanie na wniosek klienta terminu spłat kredytu lub 
raty kredytu. 

 1,00% kwoty 
prolongowanej, nie  
mniej  niż 150,00 zł 

9. Zmiana na wniosek klienta    

9.1 prawnego zabezpieczenia jednorazowo 150,00zł 

9.2 pozostałe zmiany wymagające sporządzenia aneksu 150,00zł 

10. Wydanie odpisu na wniosek klienta   

10.1 umowy kredytowej  jednorazowo   30,00zł 
 

10.2 kopii dokumentów kredytowych za każdy 
dokument 

5,00zl 

11. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta   

11.1 wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 
rachunku kredytowego wielkość zadłużenia, sposób spłaty i 
terminy spłaty zadłużenia- tzw. opinia 

jednorazowo 70,00zł 

11.2 wszelkiego typu informacje , pisma o charakterze 
zaświadczeń 

30,00zł 

12. Sporządzenie  historii kredytu   

12.1 za rok bieżący jednorazowo 20,00 zł 

12.2 za  rok poprzedni za każdy rok  
poprzedni 

25,00 zł 

13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień  do 
kredytobiorcy, dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu 
spłaty pożyczki, kredytu, odsetek lub terminu dostarczenia 
innych wymaganych dokumentów 9) 

za każdy monit 10,00 zł 

14. Wydanie dokumentu na wniosek klienta na wykreślenie 
zastawu rejestrowego oraz zwolnienia z przywłaszczenia 
pojazdu mechanicznego w dowodzie rejestrowym 

jednorazowo 30,00zł 

15. Podwyższenie na wniosek klienta kwoty kredytu w rachunku 
bieżącym 

Jednorazowo od 
kwoty 
podwyższenia 

2,00% min. 50,00zł 

16. Przejęcie długu kredytowego Jednorazowo od 
kwoty 
przejmowanej 

1,00% min.100,00zł 

17. Inne czynności związane z obsługą kredytów np.: 
sporządzenie wniosku o wpis  hipoteki itp.10) 

 100,00 zł 
 

    

18.  Pobranie elektronicznego odpisu Księgi wieczystej Od 1 odpisu 15,00zł 
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Tab.4   Kredyty, zabezpieczenia i gwarancje bankowe – działalność pozarolnicza. 

L.P.  Rodzaj usługi (czynności) Tryb 
pobierania 

stawka 

1. Prowizja od przyznanego kredytu   

1.1 Kredyt w rachunku bieżącym Jednorazowo  2,00% 
 

1.2  
1.2.1 
1.2.2 

Kredyt obrotowy 
z terminem do 1 roku  
z terminem spłaty do 2 lat 

 
2,00% 
2,20% 

1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3.3 

Kredyt inwestycyjny 
z terminem spłaty do 3 lat  
z terminem spłaty do 5 lat 
z terminem spłaty powyżej 5 lat 

 
2,00% 
2,20% 
2,50% 

1.4 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

Kredytowa linia hipoteczna 
z terminem spłaty do 3 lat  
z terminem spłaty do 5 lat 
z terminem spłaty powyżej 5 lat 

jednorazowo  
2,20% 
2,50% 
3,00% 

1.5 Odnowienie kredytu w rachunku bieżącym przy każdym 
przedłużeniu na 
kolejny okres 

 
2,00% 

 

1.6 Prowizja od kredytu dla Wspólnot Mieszkaniowych jednorazowo 2,00% 

2. Prowizja od zaangażowania kredytowego8) jednorazowo 1,00% 

3. Prowizja za gotowość finansową (do zaangażowania) l  za każdy dzień od 
kwoty 
niewykorzystanego 
kredytu lub transzy. 

0,00zł 

4. Prowizja rekompensacyjna od przedterminowej częściowej 
lub całkowitej spłaty kredytu lub pożyczki liczona od kwoty 
spłaconej przed terminem 

jednorazowo  0,00zł 

5.  Prowizja od udzielonej gwarancji lub poręczenia Pobierana z góry 
za każdy 
rozpoczęty 3-
miesięczny 
okres 

0,50% min.50,00zł 

6. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu, gwarancji lub 
poręczenia 

jednorazowo 0,00zł 

7. Wydanie promesy udzielenia kredytu  
Uwaga: 
prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta 
z kredytu. 

Jednorazowo od 
kwoty 
przyrzeczonej 

0,40% min. 150,00zł 

8. Prolongowanie na wniosek klienta terminu spłat kredytu lub 
raty kredytu. 

jednorazowo 1,00% kwoty 
prolongowanej, nie  
mniej  niż 150,00 zł 

9. Zmiana na wniosek klienta    

9.1 prawnego zabezpieczenia  150,00zł 

9.2 pozostałe zmiany wymagające sporządzenia aneksu 150,00zł 

10. Wydanie odpisu na wniosek klienta   

10.1 umowy kredytowej  jednorazowo   30,00zł 
 

10.2 kopii dokumentów kredytowych za każdy 
dokument 

5,00zl 

11. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta   

11.1 wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 
rachunku kredytowego wielkość zadłużenia, sposób spłaty i 
terminy spłaty zadłużenia- tzw. Opinia 

jednorazowo 70,00zł 

11.2 wszelkiego typu informacje , pisma o charakterze 
zaświadczeń 

30,00zł 

12. Sporządzenie  historii kredytu   

12.1 za rok bieżący jednorazowo 20,00 zł 
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12.2 za rok poprzedni. 
 

za każdy rok  
poprzedni 

25,00 zł 

13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień  do 
kredytobiorcy, dłużnika lub ich poręczycieli po upływie terminu 
spłaty pożyczki, kredytu, odsetek lub terminu dostarczenia 
innych wymaganych dokumentów 9) 

za każdy monit 10,00 zł 

14. Podwyższenie na wniosek klienta kwoty kredytu w rachunku 
bieżącym 

Jednorazowo od 
kwoty 
podwyższenia 

2,00% min. 50,00zł 

15. Przejęcie długu kredytowego Jednorazowo od 
kwoty 
przejmowanej 

1,00% min. 100,00zł 

16. Inne czynności związane z obsługą kredytów np.: 
sporządzenie wniosku o wpis  hipoteki , sporządzenie 
zastawu rejestrowego , przywłaszczenia pojazdu 
mechanicznego itp.10) 

 100,00 zł 
 

17. Pobranie elektronicznego odpisu Księgi Wieczystej1) Za jedną KW 15,00zł 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Część III  Lokaty terminowe 
 
 

Tab.5 Rachunek lokat terminowych  w złotych i walutach wymienialnych. 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 
 

1. Otwarcie rachunku lokaty. jednorazowo 0,00zł 

2. Prowadzenie rachunku lokaty. miesięcznie 0,00zł 

3. Wpłaty i wypłaty   

3.1 Wpłaty na rachunek lokaty. od kwoty 0,00zł 

3.2 Wypłaty z rachunku 0,00zł 

4. Dyspozycja stała lub jednorazowa przekazania 
odsetek, kapitału lub kapitału i odsetek z rachunku 
lokaty terminowej na rachunek bieżący 

jednorazowo 0,00zł 
 

5. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa stałego lub 
jednorazowego do dysponowania rachunkiem 

 
 

 

5.1 przy zakładaniu rachunku jednorazowo 0,00zł 

5.2 w innym terminie 5,00zł 

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 0,00 

6.2  z innymi bankami. 0,50% min.20.00zł 
Max.100,00zł 

6.3 potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00zł 

7. Zmiana karty wzorów podpisów i umowy na wniosek 
posiadacza rachunku 

za dyspozycję 20,00zł 
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Część IV  Transakcje dewizowe 
 

 

Tab.6   Przekazy w obrocie dewizowym. 
 

L.P  Rodzaj usługi Tryb 
pobierania 

Stawka 

1. Przekazy W Obrocie Dewizowym 
 

  

1.1  Transakcje otrzymane 
 

od transakcji  

1.1.1 Z banków krajowych SEPA 
 

18,00zł 

1.1.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 
 

0,00zł 

1.1.3 Z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż 
EURO 

od transakcji    

0,10% min. 25zł 
max.100zł 

1.1.4 Z banków spoza EOG 
 

od transakcji 0,10% min. 25zł 
max.100zł 

1.2 Transakcje wysyłane 

 

od transakcji  

1.2.1 Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych 

 

45,00zł 

1.2.2 Polecenia przelewu SEPA do banków zagranicznych 
 

 
 3,00zł 

1.2.3 Polecenia przelewu w walucie EUR EOG inne niż SEPA- 
 

 

realizowane w systemachTarget2 i swift – w kwocie wyższej 
lub równej 1.000.000,00zl 

30,00zł 

50,00zł 

realizowane w systemachTarget2 i swift – w kwocie niższej niż 
1.000.000,00zl 
 

1.2.4 Polecenia przelewu w walucie obcej( wysłane do banków 
krajowych) 

od transakcji 0,30% min.65,00zł 
Max.300,00zł 

1.2.5 Polecenia wypłaty(polecenie przelewu w walucie obcej wysłane 
do banków zagranicznych) 

od transakcji 0,30% min.65,00zł 
Max.300,00zł 

1.2.6 Realizacja przelewów regulowany i poleceń wypłaty w trybie 
niestandardowym: 

Uwaga: opłatę  pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej 
zgodnie z pkt 1.2.2-1.2.5 

od przelewu  

 W trybie „pilnym” w EUR, USD i GBP 110,00zł 

 W trybie „przyspieszonym” w PLN, USD, GBP 70,00zł 

1.3 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ 
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Banku 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania 
był błąd Banku BPS S.A lub Banku. 

 od zlecenia 100,00+ koszty banków 
trzecich 

1.4 Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w 
obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 

od transakcji 100,00+ koszty banków 
trzecich 

1.5 Wydanie na wniosek klienta BS zaświadczenia 
potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 
Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej 

za 
zaświadczenie 

20,00zł 
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1.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane 
„z góry” od poleceń wypłaty 

od transakcji 80,00zł 

1.7 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym od transakcji 100,00+ koszty banków 
trzecich 

    

 
 
 
1) na życzenie klienta 
2) jeżeli umowa rachunku nie przewiduje inaczej. 
3) dotyczy walut 
4) wycofany z oferty  
5) wycofany z oferty 
6) jeżeli rachunek otwierany jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc pobiera się połowę miesięcznej stawki za 
prowadzenie rachunku, pobrana z góry opłata za prowadzenie rachunku nie podlega zwrotowi nawet w przypadku 
likwidacji rachunku. 
7)  Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy. 
8) prowizja dotyczy kredytów preferencyjnych udzielonych od dnia 18 września 2012r oraz inwestycyjnych zgodnie 
z zawartą umową. Naliczona od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia każdego roku, płatna do 15 stycznia 
następnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku w którym, nastąpiło uruchomienie kredytu. 
9) kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób 
będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 
10) za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się opłat 
* od 01.07.2020 roku wycofano z oferty Banku , opłaty i prowizje jak na  rachunkach standardowych. 
 

 
 


