
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji 

ABS Banku Spółdzielczego 

dla Klientów Instytucjonalnych 
 

Obowiązuje od: 04.09.2017r. 

  



 1 

Spis treści: 
WSTĘP .............................................................................................................................................................................  

Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla Klientów Instytucjonalnych……………………………….2 

Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE ................................................................................. 3 

OSZCZĘDNOŚCI ........................................................................................................................................................... 3 

Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN ......................................................................................... 3 

SYSTEM ABS - 24 ........................................................................................................................................................... 4 

Rozdział 3 Usługi dokonywane za pośrednictwem Systemu  ABS -24 ........................................................................ 4 

KARTY PŁATNICZE ....................................................................................................................................................... 5 

Rozdział 4 WYDANIE I OBSŁUGA KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSSINES DEBETOWA i VISA BUSSINES 

DEBETOWA ROLNIK ................................................................................................................................................ 5 

KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE ................................................................................................... 6 

Rozdział 5 KREDYTY, GWARANCJE i PORĘCZENIA BANKOWE .............................................................................. 6 

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI W OBROCIE ZAGRANICZNYM ................................... 7 

Rozdział 6 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI W OBROCIE ZAGRANICZNYM ............... 7 

CZYNNOŚCI OKOŁORACHUNKOWE ......................................................................................................................... 9 

Rozdział 7 CZYNNOSCI OKOŁORACHUNKOWE ................................................................................................... 9 

INNE CZYNNOŚCI ........................................................................................................................................................ 9 

Rozdział 8 INNE CZYNNOŚCI .................................................................................................................................. 9 

CZYNNOŚCI KASOWE ............................................................................................................................................... 10 

Rozdział 9 CZYNNOŚCI KASOWE .......................................................................................................................... 10 

 

 



 2 

ZASAD POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW 

INSTYTUCJONALNYCH  

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych ABS Banku Spółdzielczego dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą ma 

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

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. 

3. 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. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Opłaty i prowizje pobierane są niezależnie od innych opłat przewidzianych przepisami prawa np. kosztów protestu, 

opłat skarbowych, podatku VAT. 

10. Prowizji i opłat nie pobiera się od wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji pożytku publicznego, 

których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku 

dochodowym. 

11. W przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez ABS Bank Spółdzielczy z 

innymi Bankami i instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów oraz stawki i opłaty 

określone przez te instytucje, o ile nie zostały określone w niniejszej Taryfie.  

12. W zakresie usług ubezpieczeniowych oferowanych na podstawie umów agencyjnych zawartych przez ABS Bank 

Spółdzielczy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, obowiązują postanowienia tych umów oraz stawki i opłaty 

określone przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, o ile nie zostały określone w niniejszej Taryfie. 

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

umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

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

produktu/usługi, której dotyczy. 

15. Awizowaniu podlegają wypłaty gotówkowe przekraczające kwoty: 

1) z rachunków prowadzonych w PLN: 

a. od 20 000,00 zł do 99 999,99 zł – 1 dzień roboczy przed terminem realizacji transakcji; 

b. od 100 000,00 wzwyż – 2 dni robocze przed terminem realizacji transakcji; 

2) z rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych – 2500,00 EUR lub równowartość tej kwoty w innej 

walucie – 4 dni robocze przed terminem realizacji transakcji. 

16. . Taryfa może ulec zmianie na zasadach określonych we właściwych regulaminach i umowach.  

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

umów zawieranych z Bankiem. 
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RACHUNKI BANKOWE 

Rozdział 1 RACHUNKI BANKOWE BIEŻĄCE I POMOCNICZE 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo (opłaty nie pobiera się od podmiotów prowadzących działalność 

rolniczą) 
10 zł 

2. Otwarcie każdego kolejnego rachunku jednorazowo  bez opłat 

3.Prowadzenie rachunku miesięcznie    

a) dla osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą  15zł / m-c 

b) dla producentów rolnych 2 zł / m-c 

c) dla pozostałych podmiotów niefinansowych 5 zł / m-c 

d) obsługiwanego za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych bez opłat 

4. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty otwarcia rachunku  20 zł 

5. Przelew na rachunek bankowy:   

a) prowadzony w  ABS Banku (za wyjątkiem realizowanych przez CUI) bez opłat 

b)  prowadzony w innym banku:   

*realizowany poprzez CUI 1 zł 

*składany  w formie dokumentu papierowego 3 zł 

5a. Realizacja zlecenia w systemie SORBNET   

- dla zleceń  kwocie równej lub większej niż 1 mln zł 30 zł 

- dla zleceń w kwocie mniejszej niż 1 mln zł 40 zł 

6. Za wykonywanie zleceń stałych na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku za wyjątkiem spłaty 

kredytów w ABS Banku Spółdzielczym 
3 zł 

7. Modyfikacja zlecenia stałego (kwota, termin, nr rachunków, nazwy beneficjenta) 2 zł 

8. Odwołanie zlecenia stałego przed upływem terminu zakończenia zlecenia 3 zł 

9. Polecenia zapłaty:   

a) na rachunek wierzyciela - za każde wysłane polecenie zapłaty (opłata wierzyciela) 2 zł 

b) z rachunku dłużnika za każde wykonane polecenie na rachunki prowadzone w innych 

bankach (opłata dłużnika) 
2 zł 

c) za odwołanie  pojedynczego polecenia zapłaty lub modyfikację upoważnienia do obciążania 

rachunku - od każdego odwołania 
3 zł 

d) zawiadomienie o niezrealizowaniu polecenia zapłaty 5 zł 

10. Czeki:   

a) wydanie blankietów czekowych - za jeden blankiet czeku 1,5 zł 

b) potwierdzenie czeku 10 zł 

c) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków / czeku 30 zł 

d) inkaso czeku 15 zł 

11. Prowizja od przyznanego limitu debetowego   

a) uruchomienie debetu sankcjonowanego w rachunku – jednorazowo  

(Uwaga! Nie dotyczy rachunków rolników) 
50 zł 

b) od podwyższenia kwoty limitu debetowego na wniosek klienta  1% od kwoty podwyższenia 

c) zawarcie z klientem porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia w limicie debetowym 
0,5% od kwoty objętej 

porozumieniem 

d) przekroczenie salda wolnych środków - debet nieregulaminowy 50 zł 

12. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych (IPPM) (opłata pobierana miesięcznie od 

każdego rachunku masowego) 

zgodnie z umową z Klientem 

13. Generowanie przez Bank wirtualnych rachunków (opłata pobierana jednorazowo za każdy wirtualny 

rachunek) 

0,50 zł 

14. Aktywacja usługi SMS (jednorazowo) 0,00 zł 

14.1. Korzystanie z usługi SMS  (miesięcznie ) 10,00 zł 

14.2. Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub odwołania usługi SMS (każdorazowo) 5,00 zł 

15. Aktywacja usługi ABS - Info 0,00 zł 

15.1.Korzystanie z usługi ABS - Info  10,00 zł 

15.2.Opłata za złożenie dyspozycji zmiany lub odwołania usługi ABS - Info 5,00 zł 
 

OSZCZĘDNOŚCI 

Rozdział 2 RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W PLN  

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. bez opłat 

2. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej. bez opłat 

3.Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy :   

a) prowadzony w ABS Banku 1 zł 

b) prowadzony w innym banku 5 zł 

4.Likwidacja rachunku terminowego przed i po upływie okresu umownego bez opłat 
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SYSTEM ABS - 24 

Rozdział 3 Usługi dokonywane za pośrednictwem Systemu  ABS -24   

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Dostęp do ABS – 24* 100 zł 

2. 
Miesięczna opłata za korzystanie z SBI (w przypadku abonamentu nie pobiera się opłaty za 

prowadzenie rachunku) 
 

2.1. - z wykorzystaniem  tokena 30,00 zł 

2.2. - z wykorzystaniem czytnika i karty mikroprocesorowej 40,00 zł 

2.3. - za pomocą kodów SMS** 20,00 zł 

3. Opłata za pakiet instalacyjny i instruktaż:  

3.1. - w siedzibie Banku bez opłat 

3.2. - w siedzibie Klienta 100 zł 

3.3. 
- ponowna instalacja w siedzibie Klienta w przypadku braku spełnienia wymogów 

instalacyjnych przez komputer lub łącza Klienta. 
100 zł 

3.4. 
- instalacja czytnika u Klienta (np. z powodu nieudanej samodzielnej instalacji, awarii, 

kradzieży sprzętu komputerowego, zmiany lokalizacji prowadzonej działalności, itp.) 
100 zł 

4. Wydanie elementu dostępu do ABS – 24 :  

4.1. - podstawowego elementu dostępu do ABS – 24  wydawane w ramach instalacji:  

4.1.1. a) czytnik kart mikroprocesorowych + karta+ identyfikator z hasłem bez opłat 

4.1.2. b) token 150 zł1 

4.2. - dodatkowego elementu dostępu do ABS – 24  wydawane na wniosek klienta  

4.2.1. a) czytnik kart mikroprocesorowych 80 zł 

4.2.2. b) karta mikroprocesorowa 50 zł 

4.2.3. c) identyfikator wraz z kluczem 20 zł 

4.2.4. d) token 150 zł 

5. Wydanie nowego elementu dostępu do ABS – 24 :  

5.1. - w przypadku awarii:  

5.1.1. a) czytnika kart mikroprocesorowych bez opłat 

5.1.2. b) karty mikroprocesorowej bez opłat 

5.1.3. c) tokena bez opłat 

5.2. - w przypadku utraty lub zniszczenia urządzenia przez Klienta  

5.2.1. a) czytnika kart mikroprocesorowych 80 zł 

5.2.2. b) karty mikroprocesorowej 50 zł 

5.2.3. c) tokena 150 zł 

6. Odnowienie certyfikatu karty po 24 m-cach  10 zł 

7. Wydanie tokena po okresie jego ważności:  

7.1. - podstawowego w ramach ABS – 24  150 zł2 

7.2. - dodatkowego w ramach ABS – 24  150 zł 

8. 
Opłata rekompensacyjna w przypadku rozwiązania umowy przed upływem 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy świadczenia usługi ABS - 24  

 

8.1. 
- w przypadku obsługi ABS - 24 za pomocą czytnika, kart mikroprocesorowych i 

identyfikatora wraz z hasłem 

80,00 zł 

8.2. - w przypadku obsługi ABS – 24  za pomocą tokena 150,00 zł 

9. Wykonanie na wniosek klienta czynności związanych z bezpieczeństwem rachunku:  

9.1. - czasowe zablokowanie dostępu do rachunku w systemie internetowym  50,00 zł 

9.2. - odblokowanie dostępu do rachunku w systemie internetowym 30,00 zł 

9.3. - odblokowanie tokena 20,00 zł 

9.4. - odblokowanie karty mikroprocesorowej 20,00 zł 

* Opłaty nie pobiera się przy autoryzacji kodami SMS  

** Usługa dostępna dla rachunków, gdzie autoryzacja jest jednoosobowa 

                                                 
1 Opłaty nie pobiera się w okresie do 1 sierpnia 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r.  
2 Opłaty nie pobiera się w okresie do 1 sierpnia 2015r. w przypadku podpisania umowy w okresie 30 czerwca 2015r. 
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KARTY PŁATNICZE 

Rozdział 4 WYDANIE I OBSŁUGA KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSSINES DEBETOWA i VISA BUSSINES DEBETOWA 

ROLNIK  

Rodzaj usługi (czynności) Visa Business Debetowa 
Visa Business Debetowa 

ROLNIK 

1. Wydanie kart karty  VISA Business Debetowa  

- pierwszej 

- kolejnej 

 

bez opłat 

40 zł 

 

bez opłat 

40 zł 

2. Wznowienie karty 40 zł 20 zł 

3. Wydanie duplikatu karty 20 zł 20 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku:    

4.1. W przypadku dokonania w okresie rozliczeniowym* płatności bezgotówkowych na łączną kwotę 

powyżej 500 zł 

bez opłat bez opłat 

4.2. W przypadku nie dokonania w okresie rozliczeniowym* płatności bezgotówkowych do łącznej kwoty 

500 zł 

6,50 zł 6,50 zł 

UWAGA 

*Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zautoryzowane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia 

roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu , w którym złożono wniosek o kartę.3 

* Okres rozliczeniowy obejmuje transakcje zaksięgowane w danym miesiącu kalendarzowym4 

  

5. Wypłata gotówki przy użyciu karty:     

- we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków zgodnie z 

zawartymi umowami 

(lista bankomatów dostępna na stronie internetowej :http://www.bankbps.pl) 

bez opłat bez opłat 

- w pozostałych bankomatach w kraju 0,5% min. 6,00 zł 0,5% min. 6,00 zł 

- w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

- wypłata w kasach innego banku w kraju 10,00 zł 10,00 zł 

- wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

- wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 10,00 zł 10,00 zł 

6. Płatność  kartą w punktach  handlowo usługowych w kraju bez opłat bez opłat 

7. Płatność kartą w punktach  handlowo usługowych za granicą bez opłat bez opłat 

8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,5% min. 4,00 zł 0,5% min. 4,00 zł 

9. Sprawdzanie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie:   

9.1 We wskazanych bankomatach BPS S. A., BS zrzeszonych i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 

umowami  

Uwaga: 

- lista bankomatów dostępna na stronie internetowej: http://www.bankbps.pl 

bez opłat bez opłat 

9.2 W pozostałych bankomatach w kraju  2,00 zł 2,00 zł 

10. Zmiana numeru PIN   

10.1. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 15 zł 15 zł 

10.2.Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę (każdorazowo) 10 zł 10 zł 

11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 10 zł 10 zł 

12. Zmiana wysokości przyznanego miesięcznego limitu transakcyjnego karty,  10 zł 10 zł 

13. Czasowe zablokowanie lub odblokowanie limitu transakcyjnego karty  10 zł 10 zł 

14. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 1.500 zł 1.500 zł 

15. Awaryjna wypłata gotówki za granicy po utracie karty 1.000 zł 1.000 zł 

16. Usługa CashBack 2,00 zł 2,00 zł 

17. Zastrzeżenie karty przez Bank w przypadku posługiwania się kartą niezgodnie z   Regulaminem 

zwłaszcza w przypadku występowania debetów nieregulaminowych na rachunku 
30,00 zł 30,00 zł 

18. Wypłata gotówki i transakcje bezgotówkowe, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach 

innych niż waluta rachunku bankowego dla wszystkich kart Visa  

 

3% wartości transakcji 3% wartości transakcji 

                                                 
3 Niniejszy sposób rozliczania transakcji obowiązuje do dnia 31 października 2015r. 
4 Niniejszy sposób rozliczania transakcji obowiązuje od dnia 1 listopada 2015r. 
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KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 

Rozdział 5 KREDYTY, GWARANCJE i PORĘCZENIA BANKOWE  

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego  od  50 zł do 1000 zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu:  

a) w rachunku celowym od 0,5% do 3% 

b) w r-ku bieżącym: 

Uwaga do pkt b! Dotyczy przedłużenia na następny okres kredytowania terminu obowiązywania umowy o 

kredyt obrotowy odnawialny w linii kredytowej. 

od 0,5% do 3% 

  

3. Prowizja za gotowość finansową (naliczana miesięcznie) 

Uwaga do pkt 3 dotyczy kredytów udzielonych od dnia 15 lipca 2010 r. 

Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 

1,0% w skali roku 

  

4. Prowizja za wcześniejszą częściową/całkowitą spłatę kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty :   

    - w pierwszym roku kredytowania   2% 

    - przed upływem 3 roku kredytowania  1% 

    - w kolejnych latach  0,5% 
Nie pobiera  się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat  

kredytu. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym 
 

5. Rozpatrzenie pisma w sprawie prolongowania spłaty kredytu lub zmiany postanowień umowy kredytu 50 zł 

6. Sporządzanie aneksu do umowy  (np. zmiana zabezpieczenia, prolongowanie spłaty kredytu, w tym jego 

części rat kapitałowych lub odsetek) Uwaga! Nie dotyczy kredytów z dotacjami UE w sytuacji nie 

otrzymania dotacji przez Klienta 

do 1% min. 100 zł 

  

7. Za sporządzenie pełnomocnictwa do rachunku 30 zł 

8. Za sporządzenie przelewu (cesji) praw z umowy ubezpieczenia na rzecz Banku 30 zł 

9. Wysyłanie monitów do kredytobiorców, poręczycieli 25 zł + k-ty przesyłki pocztowej 

10. Wysyłanie zawiadomienia o niedopłacie kredytu 5 zł + k-ty przesyłki pocztowej 

11. Pozostałe czynności nie ujęte w taryfie np. zmiany w dowodzie rejestracyjnym, wymiana tablic 

rejestracyjnych, itd. 
25 zł 

12. Za wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia bądź jego braku 20 zł 

13. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu udzielonego w PLN od 20 zł do 100 zł 

14. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminach 

określonych  w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo  - 

ekonomicznej Kredytobiorcy oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 

10 zł 

15. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie zapisu w hipotece 25 zł 

16. Za wydanie zaświadczenia zwalniającego z  cesji ubezpieczenia 10 zł 

17.Za wydanie opinii o Kredytobiorcy 50 zł min - 100 zł max 

18. Za  rozpatrzenie pisma w sprawie  wypłaty odszkodowania z polisy  30 zł 

19.Za każdorazowy wyjazd pracowników windykacji do klienta zalegającego ze spłatą kredytu 40 zł 

20. Za zwolnienie samochodu z zastawu bądź przewłaszczenia 30 zł 

21.  Za sporządzenie umowy ugody lub umowy przyjęcia długu od 100 zł do 300 zł 

22. Gwarancje, poręczenia, awale  

22.1. Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia / awalu od 0,2% min 200,00 zł 

22.2. Przyznanie gwarancji / poręczenia / awalu – prowizja przygotowawcza  od 1% min. 200,00 zł 

22.3. Przyznanie limitu od 1% min. 200,00 zł 

22.4. Korzystanie z gwarancji / poręczenia / awalu od 0,50% 

Uwaga! 

Prowizja pobierana jest od salda zobowiązania za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny 

 

22.5. Zmiana warunków gwarancji / poręczenia / awalu:  

22.5.1 Przedłużenie terminu ważności i/ lub podwyższenie kwoty gwarancji / poręczenia / awalu od 1% 

22.5.2 Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji / poręczenia / awalu od 200,00 zł 

22.6. Wypłata z gwarancji / poręczenia / awalu  od 0,25% min 100,00 zł 

22.7. Awizowanie treści gwarancji obcej 0,20% min 100,00 zł 

22.8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji / poręczenia / awalu 200,00 zł 

23. Wydanie promesy o udzielenie kredytu max 1% min 100 zł 

24. Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego zdolności kredytowej 0,1% min 100zł max 500 zł 

25. Wypowiedzenie umowy o kredyt 30 zł 

26. Przygotowanie wniosku do egzekucji 100 zł 

27. Wydanie kserokopii umowy kredytowej, gwarancji, poręczenia 10 zł 
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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI W OBROCIE ZAGRANICZNYM  

Rozdział 6 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI W OBROCIE ZAGRANICZNYM 

6. I.  Rachunki bankowe bieżące i pomocnicze 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Rachunki bankowe walutowe bieżące i pomocnicze    

a) otwarcie rachunku  bez opłat 

b) otwarcie rachunku bez wniesienia wpłaty 20 zł 

c) prowadzenie rachunku   
15 zł  miesięcznie 

/za każdy rachunek wg waluty/   

d) likwidacja rachunku 15 zł 

6. II.  Polecenia wypłaty 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

  

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1) otrzymywanych z banków krajowych i 

zagranicznych,   w tym świadczenia emerytalno-rentowe  

1.1 Przelewy SEPA 2) 15zł 

1.2 Pozostałe polecenia wypłaty:     

1.2.1 Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej z dyspozycją 

dotyczącą kosztów BEN lub SHA  20zł  

2. Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego polecenia 

wypłaty  

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 1.3.  40zł  

3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na 

zlecenie klienta  
80zł + koszty banków trzecich  

4. Odwołanie zlecenia z pkt. 4 80zł + koszty banków trzecich 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:  

5.1 Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej 15 zł 

5.2 Polecenia wypłaty w ciężar  rachunku  walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej  

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w 
pkt  10  w przypadku opcji kosztowej OUR 

40 zł 

5.4 Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. ( z 

polecenia klientów  Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonych Banków Spółdzielczych)  
20 zł  

6.  Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT ( BIC code) banku beneficjenta, od każdego polecenia 

wypłaty  

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 5.3  
40zł 

7.Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie pilnym Uwaga: opłatę pobiera się 
niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5 

 

7.1. W USD, EUR, GBP:  z datą waluty „dziś” (pilny)  120 zł  

8. Odwołanie dyspozycji  polecenia wypłaty – wstrzymanie płatności  80zł + koszty banków trzecich 

9. Zmiany/ korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie klienta   80zł + koszty banków trzecich 

10. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 3 50 zł 

11. Wydanie na prośbę klienta  zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przelewu w obrocie 

dewizowym 20 zł 

  

6. III. Wpłaty i wypłaty 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1.  Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej prowadzony w ABS Banku 0,8%min5zł max500zł 

2. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego w walucie obcej 0,8%min5zł max 500zł 

3. Dodatkowe opłaty pobiera się za:   

a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie - opłata pobierana w dniu dokonania 

wypłaty 

- opłata pobierana  od kwoty przewyższającej kwotę podlegająca awizowaniu 
0,40% min 20 zł 

b) wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie - opłata pobierana z konta klienta następnego 

dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki 

- opłata pobierana  od kwoty awizowanej 
0,40% min 20 zł 

c) skup bilonu walutowego 5 zł 
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6. IV. Rachunki terminowe walutowe 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1.Otwarcie rachunku terminowego  bez opłat 

2.Prowadzenie rachunku terminowego  bez opłat 

3. Likwidacja rachunku  terminowego  bez opłat 

4. Przelew środków lub odsetek z lokaty terminowej:   

a) na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w ABS Banku bez opłaty 

b) na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,50 zł 

c) na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym 0,5%min10zł max150zł 

6. V.  Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych   

a) w zamian za zapłatę – od kwoty inkasa 70 zł + koszty rzeczywiste 

przesyłki kurierskiej 

b )w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika* 70 zł + koszty rzeczywiste 

przesyłki kurierskiej 

* w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla   

2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) 70 zł 

3. Zmiana instrukcji inkasowej 50 zł 

4. Zwrot dokumentów nie zainkasowanych 70 zł 

5. Odmowa zapłaty inkasa – opłata pobierana jest łącznie z opłatą  z pkt.  50 zł 

6. Indosowanie lub cesja przez Bank dokumentów przewozowych 50 zł 

7. Oddanie weksla do protestu 150 zł + koszty notarialne 

8. Przechowywanie weksli (jednorazowo przy przyjęciu weksli) 50 zł 

9. Sporządzanie zawiadomienia do klienta o wpływie dokumentów do Banku 30 zł 

6. VI. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce 
Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Skup walut obcych w gotówce od klientów posiadających rachunki w ABS Banku z zarachowaniem 

równowartości w PLN na te rachunki 
0,1% min 5 zł max 200zł 

2. Sprzedaż walut obcych w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w ABS 

Banku 
0,1% min 5 zł max 200zł 

6. VII. Czeki zagraniczne 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Skup czeków w obrocie dewizowym 1,5% min. 40 zł max. 200 zł + koszty Banku 

BPS S.A. 

2. Inkaso czeków w obrocie dewizowym 50 zł + koszty rzeczywiste poniesione na rzecz 

banków trzecich 

3. Zwrot czeku nieopłaconego przez płatnika - opłata pobierana jest od podawcy czeku 50 zł + koszty rzeczywiste poniesione na rzecz 

banków trzecich 

6. VIII. Akredytywa dokumentowa 
Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

Za obsługę akredytywy dokumentowej Bank BPS S.A. pobiera opłaty i prowizje zgodnie z Taryfą opłat i prowizji bankowych obowiązującą w Banku 

BPS S.A. dla klientów instytucjonalnych. 
 
1. Przekaz w obrocie dewizowym:  

Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty i przelew SEPA 
2. Przelew SEPA: 

Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały 

umowę o przystąpieniu do SEPA , spełniający następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR, 

2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz 

prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), do  którego jest kierowany przekaz; 

3) występuje opcja kosztowa „SHA”, 

4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

5) Bank nadawcy Bank odbiorcy przelewu sa uczestnikami polecenia Przelewu SEPA – SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 

www.bankbps.pl 
3. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” 

Do przeliczania wartości progowych określonych EUR na równowartość w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym 

dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim) 

Polecenie wypłaty: 

Polecenie wypłaty jest to skierowana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET-EURO lub EuroELIXIR instrukcja 

płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta) 

 

http://www.bankbps.pl/
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CZYNNOŚCI OKOŁORACHUNKOWE  

Rozdział 7 CZYNNOSCI OKOŁORACHUNKOWE 

Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Potwierdzenie zgodności podpisu. 20 zł 

2. Wydanie potwierdzenia wykonania z rachunku polecenia przelewu oraz polecenia wypłaty. 3 zł 

3. Akumulacja wpływów na określone cele 20 zł 

4.Wyciąg z rachunku bankowego:   

a) wysyłany zgodnie z umową oraz odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w banku bez opłat 

b) wysyłanie nie odebranego wyciągu po upływie trzech miesięcy 6 zł 

c) sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku – za wyciąg 5 zł 

5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do  rozporządzania 

wskazanym rachunkiem. 
Bez opłat 

6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty i upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub innych tytułów 20 zł 

7. Realizacja weksla z pocztowego inkasa wekslowego  10 zł 

8. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tyt. Zabezpieczenia 

spłaty, zaciąganych kredytów:  
  

a) za każdą zawartą umowę z ABS Bankiem bez opłat 

b) z innymi bankami 0,5%min20zł max100zł 

9. Przyjęcie zmiany karty wzorów podpisów 10 zł 

10. Administrowanie rachunkiem – opłata dot. Realizacji poleceń przelewu z odroczonym terminem  płatności co najmniej 

dwa dni: 

  

a) do 10 szt. przelewów 5 zł 

b) powyżej 10 szt. przelewów 8 zł 

11. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji klienta w formie przelewów na rachunek 

innego banku krajowego lub w formie wypłaty gotówki w kasie  

*za wpływy bieżące nie uznaje się wpływu środków z tytułu umów między klientem a Bankiem, których efektem jest 

uznanie rachunku bieżącego klienta itp. z tytułu udzielonego kredytu, zapadłych lokat, opłata jest niezależna od opłat 

pobieranych za przelewy lub wypłatę 

bez opłat 

12. Cash Management  - konsolidacja sald wg indywidualnej umowy 

 

INNE CZYNNOŚCI 

Rozdział 8 INNE CZYNNOŚCI  

8. I  Usługi dokumentacyjne 

Rodzaj usługi (czynności) 
Stawka 

obowiązująca 

1. Sporządzanie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dowodu 5 zł 

2. Sporządzanie na wniosek posiadacza rachunku wydruku o obrotach na rachunku bankowym:   

a) za każdy m-c roku bieżącego – za jedną stronę 7 zł 

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego – za jedną stronę  14 zł 

3. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości :   

a)  Salda 15 zł 

b) Obroty 50 zł 

4. Za wydanie opinii o kliencie (na wniosek klienta) 50 zł 

5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie  informacji stanowiącej tajemnicę bankową  uprawnionym osobom, organom 

 i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa Bankowego. Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110   

 Prawa Bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 

100 zł 

6. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz środków 30 zł 

7. Kserokopia dokumentu na życzenie klienta 2 zł 

8. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. osobom/podmiotom 

uprawnionym  
60,00 zł / 

każdorazowo 

8. II  Skarbiec nocny - wrzutnia 
Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla  posiadaczy rachunków w ABS  Banku bez opłat 

a) wynajęcie portfeli cena zakupu + 30% marży  

b) udostępnienie klucza do wrzutni 5 zł 

c) udostępnienie karty zbliżeniowej 40 zł 

8. III  Depozyty wartościowe i rzeczowe 
Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt bez opłat 

2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt:   

a) duplikaty kluczy (miesięcznie) 15 zł 

b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych (miesięcznie od każdego 

deponowanego dokumentu) 
15 zł 

c) papiery wartościowe (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od jednego dokumentu 1% min 5zł max 100 zł 

* opłata nie dotyczy depozytów składanych za zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z Urzędu przez instytucje  

wymiaru sprawiedliwości   
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8. IV  Skrytki sejfowe 
Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Korzystanie ze skrytki sejfowej typu:  

A 

- do 30 dni  

- miesiąc 

- rok 

1,50zł/dz; 

25zł/m-c;  

250 zł /rok 

B 

- do 30 dni  

- miesiąc 

- rok 

2 zł /dz;  

30zł/m-c;  

300zł/rok 

C 

- do 30 dni  

- miesiąc 

- rok 

2,50zł/dz;  

40zł/m-c;  

350zł/rok 

* Za wynajem i korzystanie ze skrytki sejfowej klient wnosi opłatę z góry  

2. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej   wg ceny bieżącej 

3. Awaryjne otwarcie  skrytki  sejfowej 100 zł 

4. Uszkodzenie skrytki sejfowej 200 zł 

5. Złożenie przez bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego 300 zł 

8. V  Inne 
Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Zastrzeżenie dokumentu tożsamości w ABS Banku Spółdzielczym  bez opłat 

2. Zastrzeżenie dokumentów za pośrednictwem MIG DZ 30 zł 

3. Opłata za dojazd do Klienta w celu załatwienia czynności związanych z obsługą Klienta - na zlecenie Klienta:   

a) w ramach miasta Andrychów 20 zł 

b) w ramach gminy Andrychów i Wieprz 30 zł 

 

CZYNNOŚCI KASOWE 

Rozdział 9 CZYNNOŚCI KASOWE 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:  

1.1. - osób fizycznych prowadzone w ABS Banku 0,00 zł 

1.2. - podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzone w ABS Banku 0,2 % min 3,00 zł lub zgodnie z umową 

1.3. - prowadzone w innych bankach krajowych 0,6 % min 6,00 zł lub zgodnie z umową 

1.4. - transakcje gotówkowe realizowane z użyciem bilonu (powyżej 20 szt.) 0,6% min. 20,00 zł/każdorazowo 

1.5. - Transakcje gotówkowe realizowane w formie zamkniętej 0,1 % min 3,00 zł lub zgodnie z umową 

2. Wpłaty gotówkowe realizowane we wpłatomacie opłata pobierana zgodnie z niniejszą Tabelą pkt. 1 

3. 
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe 

(dzienne) 
0,5% wartości transakcji min 2,00 zł 

4. 
Wysłanie celem wymiany do Centrali NBP zużytego / uszkodzonego znaku pieniężnego nie podlegającego 

wymianie w kasie ABS Banku 
10,00 zł 

5. Inne czynności kasowe nie przewidziane w Taryfie na wniosek Klienta według kosztów rzeczywistych 

6. 

Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w ABS Banku Spółdzielczym bez wcześniejszego 

zaawizowania kwot, które zgodnie z komunikatem podlegają wcześniejszemu zgłoszeniu - od kwoty 

przewyższającej kwotę ustaloną w Komunikacie 

0,20% 

7. 
Nieodebranie w uzgodnionym terminie zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej, która zgodnie z 

Komunikatem podlega wcześniejszemu zgłoszeniu – od kwoty awizowanej 
0,20% 

Uwaga: 

Prowizji nie pobiera się w przypadku decyzji klienta o zdeponowaniu środków w ABS Banku Spółdzielczym 

8. Wypłata gotówkowa z rachunku bankowego  0,2 % min 3,00 zł 

9. Za wydruk dokumentu wpłaty lub wypłaty 

 

0,50 zł 

 


