
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów indywidualnych dotychczasowe Banku Spółdzielczego w Wilamowicach  

 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w tej taryfie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów i nierezydentów. 
 Zasady pobierania opłat i prowizji w obrocie krajowym: 
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym naliczane i pobierane są: 

1) w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacone w gotówce w kasie, 
2)  opłaty i prowizje o charakterze cyklicznym lub ciągłym za czynności bankowe dokonane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca naliczane i pobierane są w ostatnim dniu roboczym 

każdego miesiąca. 
2. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 
3. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych  bankach pobiera się od wpłacającego. 
4. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 

Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 
5. 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. 
6. 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. 
7. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 
8. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn za które Bank Spółdzielczy w Wilamowicach  nie ponosi  odpowiedzialności. 
9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty  lub dokument  wypłaty od klienta. Fakt pobrania 

prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu tylko w przypadku gdy prowizja pobierana jest kasowo. 
10. Opłaty i prowizje pobierane są niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np. kosztów protestu, opłat skarbowych, podatku VAT. 
11. Za usługi zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się: 

-  opłaty i prowizje wg stawek wynikających z załączonej tabeli, 
-  opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia. 

12. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany stawek opłat i prowizji. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniższych warunków: 
1) zmiany sytuacji gospodarczej kraju, 
2) zmiany wewnętrznych kosztów obsługi klientów przez Bank, 
3) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności, 
4) zmiany wynikającej z dostosowania oferty Banku do ofert konkurencyjnych, 
5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z funkcjonowaniem Banku. 

13. Bank zgodnie z reprezentacją może w szczególnie uzasadnionych przypadkach ustalić opłaty i prowizje za wybrane czynności banku w sposób odbiegający od  przewidzianych w niniejszym taryfikatorze wg poniżej 
podanych zasad: 
1) ustalić opłaty za usługi nietypowe i nieprzewidziane w taryfie opłat do kwoty 300,00 zł. 
2) obniżyć opłaty i prowizje określone w taryfie opłat na indywidualny wniosek klienta w sytuacjach uzasadnionych (decyzja pisemna). 
3) wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 
Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy ustalania kwot prowizji od kredytów i gwarancji bankowych. 

14. Opłat i prowizji za czynności bankowe nie pobiera się od : 
1)  wpłat na cele charytatywne 
2)  wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań   zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce. 

15. W zakresie usług ubezpieczeniowych oferowanych na podstawie umów agencyjnych zawartych przez Bank Spółdzielczy w Wilamowicach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, obowiązują postanowienia tych umów 
oraz stawki i opłaty określone przez te instytucje, o ile nie zostały określone w niniejszej Taryfie. 

16. Za usługi pomocnicze objęte podatkiem VAT Bank, na żądanie Klienta, wystawia fakturę VAT. 

KONTA OSOBISTE 

Tabela 1: PAKIETY i Podstawowy Rachunek Płatniczy 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Pakiet 
Młodzieżowy 

Pakiet 
Standardowy 

Pakiet Aktywny e-Pakiet 

Podstawowy 
Rachunek 

Płatniczy (PRP) 
5) 

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

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 9,90 zł/6,90 zł1) 8 zł/0 zł 2) 8 zł/0 zł2) 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 Usługa bankowości elektronicznej: 

3.1.1 dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo - - - - - 

3.1.4 Odblokowanie hasła/ponowna generacja hasła aktywacyjnego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 SMS Banking: 

3.2.1 dostęp do systemu miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy SMS 
wysłany przez 
Bank 

20 szt.  20 szt. 20 szt. 20 szt. 20 szt. 

3.2.3 
opłata za powiadomienie SMS poza limitem (nie dotyczy haseł aktywacyjnych i 
jednorazowych systemu bankowości elektronicznej/internetowej/mobilnej) 

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

3.3 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówkowa: za wpłatę 0 zł 0 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

4.2 Wpłata gotówkowa realizowana z użyciem bilonu (pow. 50 szt.) za wpłatę 0,6% min. 40 zł 0,6% min. 40 zł 0,6% min. 40 zł 0,6% min. 40 zł 0,6% min. 40 zł 

4.3 Wypłata gotówkowa3) za wypłatę 0 zł 0 zł 10 zł18) 10 zł18) 0 zł 

4.4 Sm@rt wypłata w bankomatach Banku przy użyciu kodu jednorazowego za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.5 Smartkarta wpłata/wypłata w bankomatach Banku z wykorzystaniem aplikacji mobilnej za 
wpłatę/wypłatę 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:  

5.1.1 realizowany w placówce Banku3) 

za przelew 

5 zł 4) 5 zł 4) 6 zł 4) 6 zł 4) 5 zł 4) 

5.1.2 realizowany w systemie bankowości internetowej/mobilnej 0 zł 1 zł 0 zł 0zł 1 zł 

5.1.3 realizowany w systemie bankowości internetowej/mobilnej na rachunek własny (w 
ramach tego samego modula) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR6):  

5.2.1 realizowany w placówce Banku 

za przelew 

6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

5.2.2 realizowany w systemie bankowości internetowej/mobilnej 0 zł  1 zł 0 zł 0 zł 1 zł 

5.2.3 na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET  za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.4 
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w 
systemie Express ELIXIR: 

 

5.4.1 realizowany w placówce Banku7) 

za przelew 
10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.4.2 realizowany w systemie bankowości internetowej/mobilnej7) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6. Polecenie przelewu SEPA 

6.1 realizowany w placówce Banku:  

6.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

6.1.2 do banków zagranicznych 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

6.2 realizowany w systemie bankowości internetowej  

6.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

6 zł. 6 zł. 6 zł. 6 zł. 6 zł. 

6.2.2 do banków zagranicznych 0 zł.  1 zł. 0 zł.  0 zł. 1 zł. 

7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG8) 
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7.1 realizowany w placówce Banku: 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.2 realizowany w systemie bankowości internetowej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty6):  

8.1 realizowany w placówce Banku: 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

8.2 realizowany w systemie bankowości internetowej 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

9.1 z banków krajowych za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.4 z banków zagranicznych spoza EOG za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10. Dodatkowe opłaty: 

10.1 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta9) za zlecenie 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

10.2 
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, 
USD, GBP, PLN 

od transakcji 120zł. 120zł. 120zł. 120zł. 120zł. 

10.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

10.4 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta 

za zlecenie 
120 zł + koszty 

banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

11. Zlecenia stałe 

11.1 Rejestracja zlecenia stałego  

11.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.1.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego:  

11.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.3 Realizacja zlecenia stałego  

11.3.1 zarejestrowanego w placówce Banku 

za zlecenie 

3 zł 3 zł 6 zł 6 zł 3 zł 

11.3.2 zarejestrowanego w Systemie Internet Banking 0 z 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.4 Zawiadomienie o niezrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12. Polecenie zapłaty 

12.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł 0 zł 

12.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.4 
Zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku. 

10 zł 
10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13. Karty debetowe:10) 

VISA Classic Debetowa, VISA payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 

13.1 Wydanie karty debetowej  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 Wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.3 
Wydanie duplikatu karty debetowej 
(opłata nie jest pobierana w przypadkach, gdy wydanie duplikatu karty dokonywane jest 
z przyczyn leżących po stronie Banku) 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13.4 Obsługa karty (za każdą wydaną kartę) 13) miesięcznie 0 zł 6,5 zł / 0 zł 11) 6,5 zł /0 zł 12)  6,5 zł /0 zł 12) 6,5 zł /0 zł 12) 

13.5 
Transakcje krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej dla transakcji bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.6 Wypłaty gotówki:  

13.6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami10) od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.6.2 pozostałe 3 % min 10 zł 3 % min 10 zł 3 % min 10 zł 3 % min 10 zł 3 % min 10 zł 

13.6.3 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł 

13.7 Sprawdzanie salda w bankomacie11) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

13.9 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.10 Usługa CashBack 
Za każdą 

transakcję 
2 zł 2 zł 2 zł   2 zł 2 zł 

13.11 
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 30 zł 

13.12 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.13 Zmiana wysokości przyznanego limitu transakcyjnego w Placówce Banku każdorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14. Wyciąg z rachunku bankowego: 

14.1 odbierany w placówce Banku 15) 
za wyciąg 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14.2 przekazywany drogą elektroniczną  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.3 Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju15):  

14.3.1 listem zwykłym raz w miesiącu 

za przesyłkę  

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14.3.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14.3.3 listem poleconym  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14.4 Sporządzenie kopii dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu16)17) za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15. Zmiana rodzaju rachunku na rachunek z niższą opłatą za prowadzenie   jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł - 

1) Opłata pobierana w przypadku posiadania aktywnej karty debetowej do rachunku. 
2) Opłaty nie pobiera się, gdy wpływy miesięczne na rachunek przekraczają 500,00 zł 
3) Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 1) z rachunków prowadzonych w PLN  a) od 20 000,00 zł do 99 9999,99 zł – 1 dzień  roboczy przed terminem realizacji transakcji, b) od 100 000,00 

wzwyż – 2 dni robocze przed terminem realizacji transakcji. W sytuacjach wyjątkowych Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłaty. 

4) Za wyjątkiem przelewów na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. 
5) Bank pobiera opłaty za wykonanie krajowych transakcji płatniczych po wykonaniu w ciągu miesiąca 5 transakcji płatniczych zlecanych przez konsumenta. 
6) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000,00 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwi taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

7) Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł. Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 
8) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w wysokości 80 zł w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
10) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
11) Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł. 
12) Opłatę pobiera  się w przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym płatności bezgotówkowych na łączną kwotę min. 300,00 zł. 
13) Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym. 
14) ---- 
15) Pierwszy wyciąg w miesiącu bezpłatnie. 
16) Na życzenie Klienta. 
17) Usługa pomocnicza podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 
18) Opłaty nie pobiera się w przypadku wypłaty wynikającej z uruchomienia na rachunek kredytu udzielonego przez Bank (w dniu uruchomienia kredytu). 

Tabela 2: RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY 

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

1.  Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie 9,90 zł / 6,90 zł 1) 

2.  Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty: 
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3.1 wpłata gotówkowa 
za wpłatę 

0 zł 

3.2 wpłata gotówkowa realizowana z użyciem bilonu ( powyżej 50 sztuk) 0,6% min 40 zł 

3.3 wypłata gotówkowa2) za wypłatę 0 zł 

4. Polecenie przelewu 

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego realizowane w placówce Banku3) 

za przelew 

5 zł 

4.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR realizowany w placówce Banku4) 6 zł 

4.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET realizowany w placówce Banku 30 zł 

4.4 na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego 6 zł 

4.5 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR realizowane w placówce Banku5) 10 zł 

5. Polecenie przelewu SEPA: 

5.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 

5.2 do banków zagranicznych 6 zł 

6. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG5) za przelew 30 zł 

7. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty6): za przelew 15 zł 

8. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

8.1 z banków krajowych 

za przelew 

0 zł 

8.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

8.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 0 zł 

8.4 z banków zagranicznych spoza EOG 0 zł 

9. Dodatkowe opłaty: 

9.1 Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta7): za zlecenie 120 zł + koszty banków trzecich 

9.2 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, GBP, PLN od transakcji 120 zł 

9.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 

9.4 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na zlecenie Klienta za zlecenie 120 zł + koszty banków trzecich 

10. Zlecenia stałe 

10.1 Rejestracja zlecenia stałego 

za zlecenie 

0 zł 

10.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 

10.3 Realizacja zlecenia stałego 3 zł  

10.4 Zawiadomienie o niezrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na rachunku 10 zł 

11. Polecenie zapłaty 

11.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 

11.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 

11.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 3 zł 

11.4 Zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku  10 zł 

12. Wyciąg z rachunku bankowego: 

12.1 odbierany w placówce Banku 8) 
za wyciąg 

5 zł 

12.2 przekazywany drogą elektroniczną  0 zł 

12.3 Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju8):  

12.3.1 listem zwykłym raz w miesiącu 

za przesyłkę  

10 zł 

12.3.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 10 zł 

12.3.3 listem poleconym  10 zł 

12.4 Sporządzenie kopii dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu9)10) za dokument 10 zł 

1) Opłata pobierana w przypadku posiadania aktywnej karty debetowej do rachunku. 
2) Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 1) z rachunków prowadzonych w PLN  a) od 20 000,00 zł do 99 9999,99 zł – 1 dzień  roboczy przed terminem realizacji transakcji, b) od 100 000,00 

wzwyż – 2 dni robocze przed terminem realizacji transakcji. W sytuacjach wyjątkowych Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłat. 

3) Za wyjątkiem przelewów na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. 
4) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000,00 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwi taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

5) Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł. Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 
6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w wysokości 80 zł w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
8) Pierwszy wyciąg w miesiącu bezpłatnie. 
9)  Na życzenie Klienta. 
10) Usługa pomocnicza podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% 

Tabela 3: RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY (dotyczy umów zawartych do dnia 23.10.2012r.) 

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

I wariant II wariant  

1. Opłata za prowadzenie rachunku miesięcznie 9,9 zł / 6,9 zł 1) 8 zł / 0 zł 2) 

2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 System Internet Banking 

3.1.1 dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 

3.1.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS jednorazowo 0 zł 0 zł 

3.1.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 

3.1.4 Odblokowanie hasła/ponowna generacja hasła aktywacyjnego jednorazowo 0 zł 0 zł 

3.2 SMS Banking 

3.2.1 dostęp do systemu miesięcznie 5 zł 5 zł 

3.2.2 ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu kalendarzowym 
miesięcznie zbiorczo za każdy 
SMS wysłany przez Bank 

20 szt 20 szt 

3.2.3 
opłata za powiadomienie SMS poza limitem(nie dotyczy haseł jednorazowych 
Systemu Internet Banking) 

0,20 zł 0,20 zł 

3.3 Telefoniczna usługa na hasło1) miesięcznie 5 zł 5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1. Wpłata gotówka 
 

0 zł 10 zł 

4.2 Wpłata gotówkowa realizowana z użyciem bilonu ( powyżej 50szt) 0,6 % min 40 zł 0,6 % min 40 zł 

4.3 Wpłata gotówkowa realizowana we wpłatomacie  0 zł 0 zł 

4.4. Wypłata gotówki 3) za wypłatę 0 zł 10 zł14) 

5. Polecenie przelewu  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:  

5.1.1 realizowane w placówce Banku4) 

za przelew 

5 zł 6 zł 

5.1.2 realizowane w systemie bankowości internetowej/mobilnej  1 zł 0 zł 

5.1.3 realizowany w systemie bankowości internetowej/mobilnej na rachunek własny (w 
ramach tego samego modula) 

0 zł 0 zł 

5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR5)  

5.2.1 realizowany w placówce Banku 
za przelew 

6 zł 6 zł  

5.2.2 realizowany w Systemie Internet Banking 1 zł 0 zł 

5.2.3 Ilość darmowych przelewów w miesiącu kalendarzowym  0 szt - 

5.2.4 na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego za przelew 6 zł 6 zł 

5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET  za przelew 30 zł 30 zł 

5.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR: 

5.4.1 realizowane w placówce Banku6) 
za przelew 

10 zł 10 zł 

5.4.2 realizowany w systemie bankowości internetowej/mobilnej6) 5 zł 5 zł 

6. Polecenie przelewu SEPA: 

6.1 realizowany w placówce Banku:  

6.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 

6.1.2 do banków zagranicznych 6 zł 6 zł 

6.2 realizowany w systemie bankowości internetowej  
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6.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

6 zł 6 zł 

6.2.2 do banków zagranicznych 1 zł 0 zł 

7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG6) 

7.1 realizowany w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 

7.2 realizowany w systemie bankowości internetowej 30 zł 30 zł 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty7): 

8.1 realizowany w placówce Banku 
za przelew 

15 zł 15 zł 

8.2 realizowany w systemie bankowości internetowej 15 zł 15 zł 

9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

9.1 z banków krajowych 

za przelew 

0 zł 0 zł 

9.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 

9.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 0 zł 0 zł 

9.4 z banków zagranicznych spoza EOG 0 zł 0 zł 

10. Dodatkowe opłaty: 

10.1 Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta8): 

za zlecenie 120 zł + koszty banków trzecich 120 zł + koszty banków trzecich 

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

od transakcji 120 zł 120 zł 

10.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 80 zł 

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

za zlecenie 120 zł + koszty banków trzecich 120 zł + koszty banków trzecich 

11. Zlecenia stałe 

11.1 Rejestracja zlecenia stałego  

11.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

0 zł 0 zł 

11.1.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 

11.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego:  

11.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

0 zł 0 zł 

11.2.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 

11.3 Realizacja zlecenia stałego  

11.3.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

3 zł 6 zł 

11.3.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 

11.4 Zawiadomienie o niezrealizowaniu stałego zlecenia z tytułu braku środków na 
rachunku  

10 zł 10 zł 

12. Polecenie zapłaty 

12.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 

12.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 

12.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 3 zł 3 zł 

12.4 Zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku  

10 zł 10 zł 

13. Karty debetowe:9) 

VISA Classic Debetowa, VISA payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 

13.1 Wydanie karty debetowej  jednorazowo 0 zł 0 zł 

13.2 Wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 

13.3 
Wydanie duplikatu karty debetowej 
(opłata nie jest pobierana w przypadkach, gdy wydanie duplikatu karty dokonywane 
jest z przyczyn niezależnych od Klienta) 

jednorazowo 20 zł 20 zł 

13.4 Posiadanie karty (za każdą wydaną kartę) miesięcznie 6,5 zł/0 zł 10) 6,5 zł/0 zł10) 

13.5 
Transakcje krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej dla transakcji bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 

13.6 Wypłaty gotówki:  

13.6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami9) od transakcji 

0 zł 0 zł 

13.6.2 Pozostałe  3 % min 10 zł 3 % min 10 zł 

13.6.3 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1.000 zł 1.000 zł 

13.7 Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 0 zł 

13.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 15 zł 15 zł 

13.9 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 10 zł 

13.10 Usługa CashBack Za każdą transakcję 2 zł 2 zł 

13.11 
Zastrzeżenie karty prze Bank w przypadku posługiwania się kartą niezgodnie z 
Regulaminem zwłaszcza w przypadku występowania debetów nieregulaminowych 
na rachunku. 

każdorazowo 30 zł 30 zł 

13.12 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 

14. Wyciąg z rachunku bankowego: 

14.1 odbierany w placówce Banku 11) 
za wyciąg 

5 zł 5 zł 

14.2 przekazywany drogą elektroniczną  0 zł 0 zł 

14.3 Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju11):    

14.3.1 listem zwykłym raz w miesiącu 

za przesyłkę  

10 zł 10 zł 

14.3.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 10 zł 10 zł 

14.3.3 listem poleconym  10 zł 10 zł 

14.4 Sporządzenie kopii dowodu księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu12)13) za dokument 10 zł 10 zł 

1) Opłata pobierana w przypadku posiadania aktywnej karty debetowej do rachunku. 
2) Opłaty nie pobiera się, gdy wpływy miesięczna na rachunek przekraczają 500 zł. 
3) Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 1) z rachunków prowadzonych w PLN  a) od 20 000,00 zł do 99 9999,99 zł – 1 dzień  roboczy przed terminem realizacji transakcji, b) od 100 000,00 

wzwyż – 2 dni robocze przed terminem realizacji transakcji. W sytuacjach wyjątkowych Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłat. 

4) Za wyjątkiem przelewów na rachunek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach 
5) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000,00 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwi taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

6) Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł. Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 
7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w wysokości 80 zł w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
8) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
10) W przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą  na kwotę min. 300 zł/mies. 
11) Pierwszy wyciąg w miesiącu bezpłatnie. 
12) Na życzenie Klienta. 
13) Usługa pomocnicza podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 

14) Opłaty nie pobiera się w przypadku wypłaty wynikającej z uruchomienia na rachunek kredytu udzielonego przez Bank (w dniu uruchomienia kredytu) 

Tabela 4: POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

EFEKT-MAX 
Rachunek 

oszczędnościowy 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla SKO 

Rachunek 
oszczędnościow

y w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 
dla Rad Rodziców 

Rachunek 
oszczędnościowy 
płatny na każde 
żądanie (a’vista) 

(produkt w 
administrowaniu) 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 20 zł6) 0 zł 0 zł 

1.1. Wystawienie książeczki a’vista  - - - - - 10 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 15 zł 0 zł 15 zł / 0 zł2) 0 zł 0 zł 
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3.  Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki a’vista jednorazowo - - - - - 20 zł14) 

4. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo - - - - - 20 zł14) 

4.1. Likwidacja książeczki14)        

4.1.1 poprzez wypłatę gotówkową jednorazowo - - - - - 10 zł 

4.1.2 poprzez przeniesienie środków na inny rachunek w 
Banku 

jednorazowo 
- - - - - 

3 zł 15) 

5.  Elektroniczne kanały dostępu  

5.1 System Internet Banking 

5.1.1 dostęp do systemu jednorazowo 0 zł1) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  - 

5.1.2 
wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła 
jednorazowego za pomocą SMS 

jednorazowo 0 zł1) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

5.1.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł1) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

5.2 SMS Banking 

5.2.1 dostęp do systemu miesięcznie 5 zł 3) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - 

5.2.2 
ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu 
kalendarzowym 

miesięcznie 
zbiorczo za każdy 

SMS wysłany przez 
Bank 

20 szt3) 20 szt 20 szt 20 szt 20 szt - 

5.2.3 
opłata za powiadomienie SMS poza limitem(nie 
dotyczy haseł jednorazowych Systemu Internet 
Banking) 

0,20 zł3) 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł - 

5.3 Telefoniczna usługa na hasło2) miesięcznie 5 zł1) 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6. Wpłaty i wypłaty 

6.1 Wpłata gotówkowa 
za wpłatę 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2. Wpłata gotówkowa z użyciem bilonu (pow. 50 szt.) 0,6% min. 40 zł - - - - 0,6% min. 40 zł 

6.3 Wypłata gotówkowa4) za wypłatę 0,5% min 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł8) 0 zł 0 zł 

7. Polecenie przelewu 

7.1 Polecenie przelewu wewnętrznego        

7.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

9 zł 3 zł 3 zł 6 zł 3 zł 3 zł 

7.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 6 zł 3) 1 zł 1 zł 3 zł 1 zł - 

7.1.3 
realizowany w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej na rachunek własny (w ramach 
tego samego modula) 

0 zł 3) - - - - - 

7.2 Przelew zewnętrzny  w systemie ELIXIR 6)        

7.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

9 zł 6 zł 6 zł 10 zł 6 zł 10 zł 

7.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 9 zł 3) 1 zł 1 zł 3 zł 1 zł - 

7.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET za przelew 30 zł 30 zł - 30 zł 30 zł - 

7.4. 
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 

       

7.4.1 realizowany w placówce Banku 7) 

za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł - 10 zł - 

7.4.2 
realizowany w systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 7) 

5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł - 

8. Polecenie przelewu SEPA: 

8.1 realizowany w placówce Banku        

8.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

8.1.2 do banków zagranicznych 9 zł 6 zł 6 zł 10 zł 6 zł - 

8.2 realizowany w systemie bankowości internetowej        

8.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

6 zł 6 zł 6 zł 15 zł 6 zł - 

8.2.2 do banków zagranicznych 9 zł 1 zł 1 zł 3 zł 1 zł - 

9. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG9): 

9.1.1 realizowany w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł - 

9.1.2 realizowany w systemie bankowości internetowej  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł - 

10. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty9): 

10.1.1 realizowany w placówce Banku za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

10.1.2 realizowany w systemie bankowości internetowej  15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

11. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

11.1 z banków krajowych 

za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

11.2 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 
0 zł 

0 zł - 

11.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 
0 zł 

0 zł - 

11.4 z banków zagranicznych spoza EOG 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

12. Dodatkowe opłaty: 

12.1 
Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta10) 

za zlecenie 
120 zł + koszty 

banków trzecich 
120 zł + koszty 

banków trzecich 
120 zł + koszty 

banków trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

- 

12.2 
Realizacja polecenia przelewu w trybie 
niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN 

za przelew 120 zł 120 zł 120 zł 
 

120 zł 120 zł - 

12.3 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł - 

12.4 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
120 zł + koszty 

banków trzecich 
120 zł + koszty 

banków trzecich 
120 zł + koszty 

banków trzecich 

120 zł + koszty 
banków 
trzecich 

120 zł + koszty 
banków trzecich 

- 

13. Wyciąg z rachunku bankowego 11): 

13.1 odbierany w placówce Banku za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - 

13.2 przekazywany drogą elektroniczną   0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

13.3 
Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie 
kraju11): 

       

13.3.1 listem zwykłym 
za przesyłkę 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł - 

13.3.2 listem poleconym  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł - 

13.4 
Sporządzenie kopii dowodu 
księgowego/potwierdzenia realizacji przekazu5)8) 

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

10 zł 

1) W przypadku wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 20 USD, 20 EUR, 20 GBP opłata wynosi 0 zł. 
2) Jeżeli dzienne saldo rachunku utrzymuje się w danym miesiącu kalendarzowym powyżej ustalonego minimum do założenia rachunku. 
3) Usługa dostępna w przypadku korzystania z Pakietów. 
4) Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 1) z rachunków prowadzonych w PLN  a) od 20 000,00 zł do 99 9999,99 zł – 1 dzień  roboczy przed terminem realizacji transakcji, b) od 100 000,00 

wzwyż – 2 dni robocze przed terminem realizacji transakcji. W sytuacjach wyjątkowych Bank może wyrazić zgodę na wypłatę pomimo braku awizowania, wówczas pobiera prowizję podwyższoną o 0,2% od kwoty 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości prowizji podwyższonej o 0,2% od kwoty wypłat. 

5) --- 
6) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system ELIXIR, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000,00 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia 

płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwi taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

7) Maksymalna kwota pojedynczego przelewu wynosi 20 000,00 zł. Dzienna maksymalna liczba przelewów z rachunku – 5 przelewów. 
8) Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej walucie – 4 dni robocze przed terminem realizacji transakcji. 
9) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących w wysokości 80 zł w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
10) Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyna postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
11) Pierwszy wyciąg w miesiącu bezpłatnie. 
12) Na życzenie Klienta. 
13) Usługa pomocnicza podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 
14) W przypadku jeśli saldo na rachunku jest niższe niż stawka opłaty, wówczas ulega ona zmniejszeniu do wysokości salda na rachunku. 
15) Za wyjątkiem przelewów na własne rachunki bankowe oraz własne zobowiązania względem Banku. 
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OSZCZĘDNOŚCI 

Tabela 5: RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek lokaty w PLN 
Rachunek lokaty w walutach 

wymienialnych 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Wystawienie książeczki oszczędnościowej jednorazowo - - 

3. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej  jednorazowo 20 zł - 

4. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej jednorazowo 20 zł - 

5. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 

6. Telefoniczna usługa na hasło1) jednorazowo 5 zł 5 zł 

7. Wpłaty i wypłaty  

7.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 

7.2 Wypłata gotówkowa2) za wypłatę 0 zł 0 zł 

8. Przelewy krajowe  

8.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 5 zł 5 zł 

8.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w placówce Banku za przelew 10 zł 10 zł 

1) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 

2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 40 000 zł w kasie Centrali Banku oraz w wysokości 20 000 zł w kasie Filii Banku należy awizować, co najmniej do godz. 11.00 w dniu  roboczym poprzedzającym 
wypłatę. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł od kwoty przewyższającej 40 000 zł/20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 20 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W 
przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 

Tabela 6: DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW I OSZCZĘDNOŚCI 

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

1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza  

1.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za każdy miesiąc 
historii rachunku 

6 zł max. 40 zł za cały rok 

1.2 za każdy miesiąc roku ubiegłego 8 zł max. 50 zł za cały rok 

2. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 30 zł 

3. Zmiana rachunku z indywidualnego na wspólny 1) jednorazowo 30 zł 

4. 
Za sporządzenie i wysłanie zawiadomienia/ wezwania związanego z powstaniem zaległych prowizji, niedopuszczalnego salda debetowego oraz o 
wypowiedzeniu umowy. 

jednorazowo 30 zł 

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

5.1 z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł 

5.2 z innymi bankami 100 zł 

6. Czynności związane z ustanowieniem/zmianą/odwołaniem pełnomocnictwa za każdą czynność 15 zł 

7. 
Opłata za dojazd do Klienta w celu dokonania czynności bankowych związanych z obsługą rachunku bankowego – na zlecenie Klienta z powodu niemożności 
osobistego dokonania tych czynności w siedzibie Banku 2) 

za każdy wyjazd na zlecenie 
Klienta 

Wg kosztów 
rzeczywistych 

8. Sporządzenie zaświadczeń, opinii na wniosek Klienta3) : 

za każde pismo 

 

8.1. o posiadanym rachunku bankowym / numerze rachunku 25 zł 4) 

8.2. Szerszy zakres niż wskazano w pkt. powyżej  50 zł 4) 

9. Realizacja tytułu wykonawczego 
za każdą realizację tytułu 

wykonawczego 

Zgodnie z właściwą 
stawką polecenia 

przelewu ELIXIR 
realizowany w 

placówce Banku 
przewidzianą dla 

określonego rachunku 
w niniejszej Taryfie 

10 Opłaty związane z działaniami windykacyjnymi:   

10.1 
Przygotowanie i wysłanie informacji SMS nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach 
rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta numer telefonu komórkowego (za każdą wysłaną informację SMS) 

 5 zł 

10.2 
Poinformowanie telefoniczne nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach rachunku po 
upływie terminu spłaty, pod wskazanym przez Klienta numerem telefonu  (za każdą przeprowadzoną rozmowę telefoniczną) 

 10 zł 

10.3 
Sporządzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach 
rachunku po upływie terminu spłaty (od każdego pisma) 

 30 zł 

10.4 
Sporządzenie i dostarczenie informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach 
rachunku po upływie terminu spłaty, pod wskazany przez Klienta adres zamieszkania (za każdą dostarczoną informację) 

 50 zł 

10.5 
Sporządzenie i wysłanie informacji nt. aktualnego zadłużenia z tytułu zaległych prowizji, niespłaconego debetu, niedopuszczalnego debetu w ramach 
rachunku oraz o wypowiedzeniu umowy, pod wskazany przez Klienta adres zamieszkania (od każdego pisma) 

 30 zł 

11 Przenoszenie rachunku:   

11.1 - z innego banku krajowego do Banku  0 zł 

11.2 - z Banku do innego banku krajowego  30 zł 

11.3 - z  Banku do innego banku zagranicznego  
według kosztów 

rzeczywistych 

12 Zamknięcie rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego / oszczędnościowego przed upływem 6 miesięcy od momentu otwarcia rachunku  100,00 zł 

13 Inne czynności realizowane na wniosek klienta (za każdą czynność)  
według kosztów 

rzeczywistych 

1) Nie dotyczy rachunków osób małoletnich i uczących się, ubezwłasnowolnionych i PRP 
2) Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia dyspozycji klienta w powyższym zakresie. 
3) W ramach pisma wydaje się zaświadczenie tylko nt. jednego rachunku klienta. 
4) Usługa pomocnicza podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 

KARTY BANKOWE 

Tabela  7: KARTA DEBETOWA VISA EURO 

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

1. Opłaty za kartę 

1.1 Wydanie/wznowienie karty  jednorazowo 0 zł 

1.2 
Wydanie duplikatu karty debetowej 
(opłata nie jest pobierana w przypadkach, gdy wydanie duplikatu karty dokonywane jest z przyczyn niezależnych od Klienta) 

jednorazowo 30 zł 

1.3 Użytkowanie karty (za każdą wydaną kartę) miesięcznie 6,50 zł 

1.4 Transakcje krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności bezgotówkowych1) od transakcji 0 zł 

1.5 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków1 ):  

1.5.1 w bankomatach i w kasach banków1 ): 
od transakcji 

0 zł 

1.5.2 pozostałe 3% min. 10 zł 

2. Inne opłaty 

2.1 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 

2.2 Sprawdzanie salda w bankomacie3) od transakcji 0 zł 

2.3 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od zlecenia 15 zł 

2.4 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 

3. 
Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku posługiwania się kartą niezgodnie z Regulaminem zwłaszcza w przypadku występowania debetów 
nieregulaminowych na rachunku. 

- 30 zł 

1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN 
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Tabela 8: KARTY PŁATNICZE – naklejka zbliżeniowa VISA PayWave 

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

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej: jednorazowo 0 zł 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej: każdorazowo 0 zł 

3. Opłata za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku1): miesięcznie 1,50 zł 

4. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej1): każdorazowo 20 zł 

5. Transakcje bezgotówkowe 
- z uwzględnieniem pkt. 10 w przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 

każdorazowo od transakcji 
0 zł 

6. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 

7. Czasowe zablokowanie lub odblokowanie naklejki zbliżeniowej każdorazowo 10 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN – na wniosek Użytkownika za każdy wniosek 10 zł 

9. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku posługiwania się kartą niezgodnie z Regulaminem zwłaszcza w przypadku występowania debetów 
nieregulaminowych na rachunku 

każdorazowo 30 zł 

10. Transakcje bezgotówkowe, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego dla wszystkich kart Visa od wartości transakcji 3% 

11. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 

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

Tabela 9: KARTY KREDYTOWE 

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

Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny 

1. Wydanie karty:  

1.1 Wydanie nowej karty 

1.1.1 VISA Credit jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

1.1.2 VISA Credit Gold 0 zł 0 zł 0 zł 

1.2 Wydanie dodatkowej karty 

1.2.1 VISA Credit jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 

1.2.2 VISA Credit Gold 25 zł 25 zł 25 zł 

2. Wznowienie karty: 

2.1 VISA Credit jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 

2.2 VISACredit Gold 25 zł 25 zł 25 zł 

3. Obsługa karty:  

3.1 w pierwszym roku użytkowania 

3.1.1 VISA Credit 
rocznie 

0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2 VISA Credit Gold 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 w drugim i kolejnym roku użytkowania  

3.2.1 VISA Credit     

3.2.1.1 gdy suma wszystkich transakcji w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty nie 
przekroczy 6.600,00 zł VISA Credit 

rocznie 

54 zł 54 zł 54 zł 

3.2.1.2 gdy suma wszystkich transakcji w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty 
przekroczy 6.600,00 zł VISA Credit 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.2 VISA Credit Gold     

3.2.2.1 gdy suma wszystkich transakcji w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty nie 
przekroczy 25.000,00 zł VISA Credit 

rocznie 

150 zł 150 zł 150 zł 

3.2.2.2 gdy suma wszystkich transakcji w 12-miesięcznym okresie użytkowania karty 
przekroczy 25.000,00 zł VISA Credit 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.3. Od karty dodatkowej      

3.2.3.1 VISA Credit  35 zł 35 zł 35 zł 

3.2.3.2 VISA Credit Gold  70 zł 70 zł 70 zł 

4. Wydanie duplikatu karty / wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 1) każdorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 

5. Zmiana numeru PIN w bankomatach  świadczących taką usługę każdorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

6. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty każdorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty każdorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

8. 
Transakcje krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej dla transakcji bezgotówkowych od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

9. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:     

9.1 w kraju 

od transakcji 

4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 

9.2 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych2) 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 

10. Przelew z karty od transakcji 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

11. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

12. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

13. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 
bankomatach świadczących taką usługę 

za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty każdorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

15. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 

1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 

KREDYTY 

Tabela 10: KREDYTY GOTÓWKOWE 

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

Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny dla pozostałych Klientów 

1. 
Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Udzielenie kredytu: 

2.1 Kredyt gotówkowy  

2.1.1 w kwocie od 1.000,00 zł do 49.999.99 zł jednorazowo od 
kwoty kredytu 

3,5% min 70 zł 4% min 100 zł 3,5% min 100 zł 5% min 100 zł 

2.1.2 w kwocie od 50.000,00 zł 2,5%  3%  2,5% 3% 

2.2 Kredyt odnawialny1) jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2% min. 70 zł 2,5% min. 100 zł 2% min. 100 zł 3% min. 100 zł 

2.3 
Przekwalifikowanie kredytu odnawialnego w rachunku 
płatniczym na kredyt gotówkowy 

 5% 5% 5% 5% 

2.4 Kredyt na zakup pojazdu 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

3,5%  3% 2,5% 4% 

2.5 Kredyt Sezonowy 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

od 2% do 12% od 2% do 12% od 2% do 12% od 3% do 12% 

2.6 EKO - Kredyt 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1% 1% 1% 1% 

1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 
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Tabela 11: KREDYTY HIPOTECZNE 

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

Pakiet Młodzieżowy Pakiet Standardowy Pakiet Aktywny dla pozostałych Klientów 

1. 
Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 

2. 
Udzielenie kredytu MÓJ DOM/ Uniwersalny kredyt 
Hipoteczny/Kredyt Konsolidacyjny 

 

2.1 w kwocie do 49.999,99 zł jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,5% 2,5% 2,0% 2,5% 

2.2 w kwocie od 50.000,00 zł 2% 2% 1,5% 2%  

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu1) jednorazowo od 
kwoty kredytu 

0,5% min. 100 zł 0,5% min. 100 zł 0,5% min. 100 zł 0,5% min. 100 zł 

4. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej 
zabezpieczenie spłaty kredytu 

za każdą inspekcję 
100 zł +1 zł za każdy 

kilometr 
100 zł +1 zł za każdy 

kilometr 
100 zł +1 zł za każdy 

kilometr 
100 zł +1 zł za każdy 

kilometr 

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

Tabela 12: DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 

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

1.  Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Banku krajowym jednorazowo 20 zł 

2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
0 zł 

3. 
Zmiana warunków umowy na wniosek Klienta skutkująca sporządzeniem aneksu (np. prolongata terminu, zmiana planu spłaty, zmiana prawnego 
zabezpieczenia, karencja w spłacie kapitału/odsetek, inne)  

każdorazowo 200 zł 

4. Sporządzenie różnego rodzaju potwierdzeń , opinii, zaświadczeń bankowych i innych dokumentów na wniosek Klienta1):  

4.1 
o posiadanym kredycie konsumpcyjnym/ numerze rachunku/ wysokości salda/ dokonanej częściowej lub całkowitej spłacie zobowiązania z uwzględnieniem 
opinii o Kredytobiorcy/ inne informacje 

za każde pismo 

100 zł 

4.2 
o posiadanym kredycie mieszkaniowym i/lub hipotecznym / numerze rachunku/ wysokości salda/ dokonanej częściowej lub całkowitej spłacie 
zobowiązania z uwzględnieniem opinii o Kredytobiorcy/ inne informacje 150 zł 

5. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy1)  

5.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za każdy miesiąc historii 

rachunku 

6 zł 
max. 40 zł za cały rok 

5.2 za każdy miesiąc roku ubiegłego 
8 zł 

max. 50 zł za cały rok 

6. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy1) jednorazowo 20 zł 

7. Sporządzenie i wysłanie upomnień/wezwań do zapłaty niespłaconego kredytu po upływie terminu spłaty2) od każdego pisma 30 zł 

8. Sporządzenie wniosku o wpis do KW, deklaracji PCC  za dokument 30 zł 

9. Sporządzenie przyrzeczenia wydania zgody na bezciężarowe wyodrębnienie  

9.1 jednego lokalu/nieruchomości 
jednorazowo 

100 zł 

9.2 więcej niż jednego lokalu/nieruchomości 300 zł 

10. Wydanie zgody na bezciężarowe wyodrębnienie  

10.1 jednego lokalu/nieruchomości 
jednorazowo 

100 zł 

10.2 więcej niż jednego lokalu/nieruchomości 300 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu nie wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy kredytu  50 zł 

12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 
za każdą czynność na wniosek 

Klienta 
według kosztów 

rzeczywistych 

1) Usługa pomocnicza podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% 
2) Opłaty naliczane są w przypadku wszystkich umów kredytowych podpisanych do dnia 11.03.2016r.  

INNE USŁUGI 

Tabela 13: CZYNNOŚCI KASOWE 

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

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki1): 

1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 

od transakcji 

zgodnie z właściwą 
stawką przewidzianą dla 
określonego rachunku w 

niniejszej Taryfie 

1.2 podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzone w Banku 

zgodnie z właściwą 
stawką przewidzianą dla 
określonego rachunku w 
Taryfie opłat i prowizji za 
czynności bankowe dla 

Klientów 
Instytucjonalnych 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 1% min. 10 zł 

1.4 prowadzone w innych bankach krajowych realizowane z użyciem bilonu (powyżej 20 szt.) 1% min 20 zł 

1.5 Urzędu Gminy Wilamowice dotyczące podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1% min 10 zł 

2.   Płatność kartą w kasie Banku 1% min 10 zł 

3. Zmiana nominałów krajowych znaków pieniężnych 
 

0,6% min. 40 zł 

4 Wysłanie celem wymiany do centrali NBP zużytego / uszkodzonego znaku pieniężnego niepodlegającego wymianie w kasie Banku  50 zł 

1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 

Tabela 14: USŁUGA BLIK 

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

1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

2.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK 
od transakcji 

0 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach 0 zł 

Tabela 15: POŻYCZKA W BANKOMACIE 

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

1. Pożyczka w bankomacie jednorazowo  5% 

Tabela 16: INNE USŁUGI 

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

1. Wydanie kserokopii umowy/dokumentu1) za dokument 10 zł 

2. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w 
art. 105 Prawa bankowego 1), 2) jednorazowo 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) 

za dokument  30 zł 

4. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku1) jednorazowo 30 zł 

5. Opłata za depozyty wartościowe i rzeczowe  

5.1 przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego  jednorazowo 5 zł 

5.2 przechowywanie depozytu1) miesięcznie 5 zł 
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6. 
Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. osobom/podmiotom 
uprawnionym1) każdorazowo 60 zł  

1) Usługa pomocnicza podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% 
2) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 


