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Definicje i zasady pobierania prowizji i opłat: 
1. Niniejsza Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej, zwana dalej „Taryfą”, określa stawki prowizji i opłat bankowych 

pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej od: 

1) osób fizycznych; 

2) osób prawnych; 

3) jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną; 

4) osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz działalność zarobkową na własny rachunek w tym rolników; 

5) Klientów rynku mieszkaniowego ( deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych). 

2. Prowizję od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w Banku, pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 

rachunku bankowego. Od wpłacającego nie pobiera się prowizji i opłat na rachunki prowadzone w Banku, o ile wynika to z treści dowodu wpłaty. 

3. Użyte w Taryfie określenie Bank/BS należy rozumieć, jako Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej. 

4. Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest miesięcznie, w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca. 

5. Prowizje i opłaty pobierane są okresowo na koniec danego miesiąca i pobierane za rzeczywisty czas trwania umowy: 

1) po wykonaniu usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawarta umową. 

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

7. Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku pobierane są w sposób automatyczny z rachunku klienta: 

1) w ciężar rachunku, do wysokości wolnych środków na rachunku, 

2) w przypadku braku wolnych środków na rachunku: 

a) pobranie prowizji i opłat powoduje powstanie niedopuszczalnego salda debetowego, 

b) posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest z pierwszych wpływów na rachunek. 

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

9. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od …do…” dyrektor oddziału ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat    

i prowizji w podanych granicach ( UWAGA: zapis nie dotyczy konsumentów ). 

10. 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. 

11. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych. 

12. 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. 

13. Bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat na rzecz organizacji pozarządowych mających status jednostki pożytku publicznego oraz na cele charytatywne. 

14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie 

od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 

15. 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.  
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DZIAŁ I.  OPERACJE KASOWE  
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji /opłat 

1. Wpłaty gotówkowe:  

1.1 Na rachunki bieżące w BS dokonywane przez osoby niezwiązane z rachunkiem – pobierane od 

wpłacającego  

0,3 % od kwoty,  min. 2,00 zł, 

max. 200,00 zł 

1.2 Na pozostałe  rachunki w BS dokonywane przez osoby niezwiązane z rachunkiem – pobierane od 

wpłacającego  
bez opłat 

1.3 Na  rachunki w innych bankach : 

z zastrzeżeniem wpłat wymienionych w pkt 1.4-1.11 

0,3% od kwoty min. 3,30 zł – dyspozycja (za  zlecenie dokonania 

przelewu) 

1.4 na konto KRUS 0,3% od kwoty, min. 2,00 zł 

1.5 na konto ZUS 5,00 zł 

1.6 za abonament sieci kablowej dokonywanej na konto firmy „MULTIMEDIA” 1,50 zł 

1.7 za abonament sieci kablowej dokonywanej na konto firmy „VECTRA” 1,50 zł 

1.8 abonenckie za telewizję kablową 2,00 zł 

1.9 za rachunki na konto Orange Polska S. A . 2,00 zł 

1.10 za czynsz i fundusz remontowy  dokonywanej na konto  Spółdzielni Mieszkaniowej Mszczonów, 

Tarczyńskich Spółdzielni Mieszkaniowych , Spółdzielni Mieszkaniowej „Samopomoc” w Grójcu i 

Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grójcu 

1,00 zł 

1.11  dokonywane na rzecz: 1.11.1 Zakładu Energetycznego Grójec  1,60 zł niezależnie od kwot 

1.11.2 Zakładu Energetycznego Żyrardów  2,00 zł niezależnie od kwot 

1.11.3 pozostałych dostawców energii 2,00 zł 

1.12. za doładowanie telefonu GSM bez opłat 

1.13 Opłata 

 

 

1.13.1  za wydanie/przedłużenie zezwolenia na wykonywanie  pracy cudzoziemcowi bez opłat 

1.13.2  za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi bez opłat 

2. Zamiana w kasie Banku 
2.1 banknoty na bilony 

0,00 zł - zamiana kwoty do 10,00 zł 

0,5% min. 5,00 zł - zamiana kwoty powyżej 10,00 zł 

2.2. bilony na banknoty 
0,00 zł - zamiana kwoty do 10,00 zł 

0,5% min. 5,00 zł - zamiana kwoty powyżej 10,00 zł 

3. Przelew SORBNET  ( na rachunki w innych      

bankach krajowych w systemie SORBNET) 

 

Uwaga: przelew w systemie SORBNET 

realizowany jest na rachunki w bankach poza 

Grupą BPS. 

3.1 poniżej kwoty 1.000.000 zł 35,00 zł 

3.2. powyżej kwoty 1.000.000 zł 25,00 zł 

DZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 

ROZDZIAŁ 1. Rachunki   bieżące i pomocnicze na działalność pozarolniczą 
Rodzaj czynności /usług Wysokość prowizji /opłat 

 
w złotych polskich (PLN) 

w walucie walutach obcych: 

USD, EUR, GBP 

1.  Otwarcie rachunku bankowego 

  1.1 bieżącego lub pomocniczego na działalność pozarolniczą 20,00 zł jednorazowo bez opłat 

1.2 dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel, na 
działalność pozarolniczą  

10,00 zł jednorazowo bez opłat 

1.3  zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku bankowego 

( z wyłączeniem: stowarzyszeń zwykłych, społecznych komitetów budowy wodociągów i dróg, kas zapomogowo -pożyczkowych, 

samorządów mieszkańców, rad sołeckich, uczniowskich klubów sportowych, ZBOWID, Światowego Związku Żołnierzy AK) 

 

2.1 bieżącego lub pomocniczego  na działalność pozarolniczą   
0,00

1)
 zł / 10,00 zł  

miesięcznie 
-------------------------------------- 

2.2 dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel, 
10,00 zł  

miesięcznie 
-------------------------------------- 

3.   Wpłata  gotówkowa na rachunki bieżące: 

Uwaga! Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie od zawartej umowy 

3.1.prowadzone przez BS Biała Rawska z zastrz. pkt 3.2   

(dot. wpłat własnych posiadacza lub pełnomocnika r-ku) 

0,3 % od kwoty, min. 2,00 zł, max. 
200,00 zł, 

chyba, że umowa stanowi inaczej, 

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie 
średnim NBP obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 
nie mniej niż 10,00 zł 

3.2  dokonywane przez osoby niezwiązane z rachunkiem – pobierane od   0,3 % od kwoty,  min. 2,00 zł,   
max. 200,00 zł  

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie 
średnim NBP obowiązującym   
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wpłacającego w dniu dokonania wpłaty 
nie mniej niż 10,00 zł 

3.3 wpłaty na rzecz organizacji pozarządowych mających status jednostki pożytku 
publicznego oraz na cele charytatywne, 

bez opłat -------------------------------------- 

4. Wypłata  gotówkowa: 

      4.1 z rachunków bieżących lub pomocniczych 
      Uwaga:  Prowizją od wypłat Bank obciąża rachunek wystawcy dyspozycji. 

0,3% od kwoty wypłaty, min.2,00 zł 
max. 200,00 zł, 

chyba, że umowa stanowi inaczej 

0,15% kwoty wypłaty przeliczonej po kursie 
średnim NBP obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 
nie mniej  niż 10,00 zł 

       4.2  nieodebranie zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym  
              dniu do godziny 14:00, która zgodnie z Komunikatem Banku podlega   
              wcześniejszemu zgłoszeniu 

0,2% min 50,00 zł 
od awizowanej kwoty 

0,2% 
od awizowanej kwoty przeliczonej po kursie 

średnim NBP obowiązującym 
w dniu zaawizowanej wypłaty min 50,00 zł 

5. Przelew w placówce Banku: 

5.1.wewnętrzny: 5.1.1 na rachunki BS z wyłączeniem pkt 5.1.2 2,00 zł bez opłat 

5.1.2 na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w walucie 
obcej 

--------------------------------- 

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie 
średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania wpłaty 
nie mniej niż 10,00 zł 

5.2. zewnętrzny: 5.2.1 na rachunek w innym banku w kraju (w systemie ELIXIR) 2,00 zł -------------------------------------- 

5.2.2 na rachunek ZUS (w systemie ELIXIR) 
3,00 zł, chyba, że umowa stanowi 

inaczej 
------------------------------------- 

5.2.3 przelew SORBNET ( na rachunki w innych bankach 

krajowych w systemie SORBNET) 

Uwaga: przelew w systemie SORBNET realizowany jest        

na rachunki w bankach poza Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 
1.000.000 zł 

35,00 zł 

------------------------------------- 

Powyżej kwoty 
1.000.000 zł 

25,00 zł 

5.2.4. przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju 

oraz przelew zagraniczny 
zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 

7. Stałe zlecenie 

7.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia 2,00 zł ------------------------------------ 

7.2 realizacja 

(opłata pobierana jest za 

każdorazowe  przekazanie 

środków w ramach zlecenia , 

nie pobiera  się dodatkowej 

opłaty za przelew) 

7.2.1 na rachunek BS  2,00 zł -------------------------------------- 

7.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych 2,00 zł -------------------------------------- 

7.3 Anulowanie  stałego zlecenia  bez opłat -------------------------------------- 

8. Polecenie zapłaty 8.1 od dłużnika 2,00 zł -------------------------------------- 

8.2 od wierzyciela według zawartej umowy -------------------------------------- 

9. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym:  

Uwaga! Opłaty nie pobierane są, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyna operacją jest dopisanie odsetek. 

9.1 za bieżący rok  9.1.1 do 10 pozycji 5,00 zł 5,00 zł 

9.1.2 powyżej 10 pozycji 10,00 zł 10,00 zł 

9.2 za każdy poprzedni rok 9.2.1 do 10 pozycji 10,00 zł 10,00 zł 

9.2.2  powyżej 10 pozycji 30,00 zł 30,00 zł 

10.  Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku bankowego                 

( z wyłączeniem ZUS i Urzędu Skarbowego) 
1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 

11. Czeki 

11.1 wydanie książeczki czeków  

gotówkowych lub rozrachunkowych 

posiadaczom rachunków  bankowych 

11.1.1 za książeczkę czekową   20,00 zł -------------------------------------- 

11.1.2 za każdy blankiet czekowy 1,00 zł -------------------------------------- 
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11.2 za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego, od każdego czeku, 5,00 zł -------------------------------------- 

11.3 zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych                

i rozrachunkowych, blankietów czekowych 
30,00 zł od każdego zastrzeżenia -------------------------------------- 

12. Blokada środków: 

12.1  dokonanie blokady środków na 

rachunku bankowym  

12.1.1.z tytułu zabezpieczenia kredytu,  

gwarancji   udzielonych przez inny  bank 
50,00 zł bez opłat 

12.1.2 na rzecz pozostałych instytucji 50,00 zł bez opłat 

12.2 wydanie  potwierdzenia  wykonania  blokady  środków, 20,00 zł bez opłat 

13. Realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu       

z  rachunków bankowych 
20,00 zł bez opłat 

14. Dokonanie  adnotacji  o  zmianie danych osobowych bądź adresowych  

posiadacza  rachunku  
bez  opłat bez  opłat 

15. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu 

pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem  
bez  opłat bez  opłat 

16.  Wydanie klientowi  

      opinii o jego sytuacji  

      finansowej w oparciu                        

      o dokumenty bankowe, 

16.1 z roku bieżącego 
61,50 zł 

(50,00 +23%VAT ) 
bez opłat 

16.2 z lat ubiegłych 
123,00 zł 

(100,00 zł +23%VAT ) 
bez opłat 

16.a  Inne opinie, w tym o zdolności kredytowej 
369,00 zł 

(300,00 zł + 23%VAT) 
bez opłat 

17. Wydanie klientowi zaświadczenia o posiadaniu rachunku 20,00 zł bez opłat 

18. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 

niedopuszczalnego debetu w rachunku 
15,00 zł bez opłat 

19. Sporządzenie kopii  

dokumentu potwierdzającego 

wykonanie pojedynczej 

operacji 

19.1 z roku bieżącego 1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 

19.2 z każdego poprzedniego roku, najdalej  do      

5 lat wstecz 
2,00 zł/szt 2,00 zł/szt 

20. Wyciąg z konta 

bankowego: 

20.1 pierwszy w miesiącu bez opłat bez opłat 

20.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 

21. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych ( opłata pobierana 

miesięcznie) 
Zgodnie z umową z klientem -------------------------------------- 

 

1) Opłata 0 zł dotyczy Uczestników Promocji „Darmowy duet” i obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji  
ROZDZIAŁ 2. Rachunki bieżące i pomocnicze na działalność rolniczą  

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji /opłat 

 w złotych polskich (PLN) w walutach obcych: USD, EUR, GBP 

1.  Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego bez opłat bez opłat 

2.  Prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego 
3,00 zł  

miesięcznie 
bez opłat 

3.  Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 

4.  Wpłata gotówkowa na rachunki bieżące: 

Uwaga! Prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie od zawartej umowy 

4.1.prowadzone przez BS Biała Rawska z zastrz. pkt 4.2    

 (dot. wpłat własnych posiadacza lub pełnomocnika r-ku) 

0,1 % od kwoty min. 1,50 zł,  

max.  200,00 zł  

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie 
średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania wpłaty 
nie mniej  niż 10,00 zł 

4.2  dokonywane przez osoby niezwiązane z rachunkiem – pobierane od 
wpłacającego 

  0,3 % od kwoty,  min. 2,00 zł,   
max. 200,00 zł  

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie 
średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania wpłaty 
nie mniej niż 10,00 zł 

5. Wypłata  gotówkowa: 



7 

5.1. z rachunków bieżących lub pomocniczych 
UWAGA: Prowizją od wypłat Bank obciąża rachunek wystawcy dyspozycji.  

0,1 % od kwoty min. 1,50 zł, 
max. 200,00 zł 

0,15% kwoty wypłaty przeliczonej po kursie 
średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania wpłaty 
nie mniej  niż 10,00 zł 

5.2 nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym dniu 

do godziny 14:00, która zgodnie z Komunikatem Banku podlega 

wcześniejszemu zgłoszeniu  

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej kwoty 

0,2%  

od awizowanej kwoty  przeliczonej po kursie 

średnim NBP obowiązującym   

w dniu zaawizowanej wypłaty min 50,00 zł 

6. Przelew w placówce Banku 

6.1. wewnętrzny: 6.1.1 na rachunki lokat, rachunki  oszczędnościowe bez opłat 

 
bez opłat 

6.1.2 na pozostałe rachunki BS z wyłączeniem pkt 6.1.1          
i 6.1.3 

2,00 zł bez opłat 

6.1.3 na rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w walucie 

obcej 
-------------------------------------------------- 

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie 

średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania wpłaty 

nie mniej  niż 10,00 zł 

6.2. zewnętrzny: 6.2.1  na rachunek w innym banku w kraju (w systemie 

ELIXIR): 
2,00 zł -------------------------------------------------- 

6.2.2 na rachunek KRUS (w systemie ELIXIR) 0,3% od kwoty, min. 1,50 zł ------------------------------------------------ 

6.2.3.  Przelew SORBNET  ( na rachunki w innych bankach 

krajowych w systemie SORBNET) 

 
Uwaga: przelew w systemie SORBNET realizowany jest na 

rachunki w bankach poza Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
35,00 zł 

---------------------------------------------- 

Powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

6.2.4. przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju 

oraz przelew zagraniczny 
zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu  1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 

8. Stałe zlecenie  

8.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia  2,00 zł ----------------------------------------------- 

8.2 Realizacja  

(opłata pobierana jest za 

każdorazowe  przekazanie 

środków w ramach 

zlecenia, nie pobiera  się 

dodatkowej opłaty    za 

przelew) 

8.2.1 na 

rachunek BS 

8.2.1.1 na rachunki lokat 

i rachunki  oszczędnościowe 
bez opłat 

------------------------------------------------ 

8.2.1.2 pozostałe rachunki BS  
2,00 zł 

 

8.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych   2,00 zł ------------------------------------------------ 

8.3  Anulowanie  stałego zlecenia  Bez opłat ------------------------------------------------ 

9.   Polecenie zapłaty 9.1 od dłużnika 2,00 zł ----------------------------------------------- 

9.2 od wierzyciela  według zawartej umowy ----------------------------------------------- 

10.  Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku  bankowym:  

Uwaga! Opłaty nie pobierane są, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyna operacją jest dopisanie odsetek 
 

10.1 za bieżący rok  10.1.1 do 10 pozycji 5,00 zł 5,00 zł 

10.1.2 powyżej 10 pozycji 10,00 zł 10,00 zł 

10.2 za każdy 

poprzedni rok 

10.2.1 do 10 pozycji 10,00 zł 10,00 zł 

10.2.2  powyżej 10 pozycji 30,00 zł 30,00 zł 

11.  Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku bankowego             

( z wyłączeniem ZUS i Urzędu Skarbowego) 
1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 

12. Czeki: 

12.1 wydanie książeczki czeków 12.1.1 za książeczkę czekową   20,00 zł ------------------------------------------------ 
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gotówkowych lub rozrachunkowych 

posiadaczom rachunków  bankowych 

12.1.2 za każdy blankiet czekowy 1,00 zł ---------------------------------------------- 

12.2 za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego, od każdego 

czeku 
5,00 zł ------------------------------------------------ 

12.3  zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych           

i rozrachunkowych, blankietów czekowych, 
30,00 zł od każdego zastrzeżenia ------------------------------------------------ 

13. Blokada środków na rachunku bankowym: 

13.1  dokonanie blokady 

środków na rachunku 

bankowym  

13.1.1 z tytułu zabezpieczenia kredytu,  

gwarancji udzielonych przez inny bank, 
50,00 zł bez opłat 

13.1.2 na rzecz pozostałych instytucji 50,00 zł bez opłat 

13.2 wydanie  potwierdzenia  wykonania  blokady  środków, 20,00 zł bez opłat 

14. Dokonanie  adnotacji  o  zmianie danych osobowych bądź adresowych  

posiadacza  rachunku  
bez  opłat bez opłat 

15. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu 

pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem 
bez  opłat bez opłat 

16.  Realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu  

z  rachunków  bankowych, 
20,00 zł bez opłat 

17.wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej w 

oparciu o dokumenty bankowe, 

17.1. z roku bieżącego 61,50 zł 
(50,00 +23%VAT ) bez opłat 

17.2 z lat ubiegłych 123,00 zł 
(100,00 zł +23%VAT ) bez opłat 

17.a  Inne opinie, w tym o zdolności kredytowej 
369,00 zł 

(300,00 zł + 23%VAT) 
bez opłat 

18. wydanie klientowi zaświadczenia o posiadaniu rachunku, 20,00 zł bez opłat 

19. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 

niedopuszczalnego debetu w rachunku 
15,00 zł bez opłat 

20. Sporządzenie kopii  

dokumentu potwierdzającego 

wykonanie pojedynczej operacji 

20.1 z roku bieżącego 1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 

20.2 z każdego poprzedniego roku, najdalej  

do 5 lat wstecz 
2,00 zł/szt 2,00 zł/szt 

21. Wyciąg z konta bankowego: 21.1 pierwszy w miesiącu bez opłat bez opłat 

21.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 

 

ROZDZIAŁ 3. Rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy w złotych polskich (PLN)  

Rodzaj czynności/usługi 

Wysokość prowizji/opłat 

ROR JUNIOR ROR MŁODY+ ROR AKTYWNY 
ROR 

PRZYSTĘPNY 
PKZP, SKO 

Rady Rodziców 

1. Otwarcie i zamknięcie  rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 
1)

 bez opłat bez opłat 4,00 zł  bez opłat bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4.1. nieodebranie zaawizowanej kwoty wypłaty 

gotówkowej w uzgodnionym dniu do godziny 14:00, 

która zgodnie z Komunikatem Banku podlega 

wcześniejszemu zgłoszeniu  

bez opłat 

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej 

kwoty 

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej 

kwoty 

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej 

kwoty 

bez opłat 

5. Przelew w placówce Banku:      

5.1. 

wewnętrzny: 

5.1.1. na rachunki lokat 

i rachunki  oszczędnościowe 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5.1.2 pozostałe rachunki BS  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

5.2. 
zewnętrzny: 

5.2.1. na rachunek w innym banku w 

kraju, złożony w placówce Banku (w 

systemie ELIXIR): 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
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5.2.2. Przelew SORBNET 

(na rachunki w innych 

bankach krajowych                        

w systemie SORBNET) 

Uwaga: przelew                         

w systemie SORBNET 

realizowany jest na 

rachunki w bankach poza 

Grupą BPS  w złotych. 

 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
35,00 zł 

Powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

5.3. Przelew walutowy na rachunek w innym banku w 

kraju oraz przelew zagraniczny 
zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

6. Stałe zlecenie: 

6.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6.2 realizacja 

(opłata pobierana 

jest za 

każdorazowe 

przekazanie 

środków w 

ramach zlecenia , 

nie pobiera się 

dodatkowej opłaty 

za przelew) 

6.2.1 na 

rachunek BS 

6.2.1.1 na 

rachunki lokat 

i rachunki  

oszczędności-

owe 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6.2.1.2 

pozostałe 

rachunki BS 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6.2.2 na rachunki w innych 

bankach krajowych   
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

6.3 Anulowanie  stałego zlecenia  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

7. Polecenie zapłaty 7.1 od dłużnika ------------------- 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł ------------------- 

7.2 od wierzyciela ------------------- 
według zawartej 

umowy 

według zawartej 

umowy 

według zawartej 

umowy 
------------------- 

8. Wyciąg z konta 

bankowego: 
8.1 pierwszy w miesiącu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8.2 kolejny w miesiącu na 

życzenie klienta 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o 

posiadaniu rachunku (z wyłączeniem zaświadczeń 

wydanych dla: KRUS, ZUS i innych podmiotów 

gospodarczych kierujących środki na tenże rachunek: 

wynagrodzenia i inne świadczenia) 

------------------- 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

10. Wydanie na wniosek 

Klienta opinii o jego sytuacji 

finansowej w oparciu o 

dokumenty bankowe, 

10.1 z roku bieżącego ------------------- 
36,90 zł 

(30,00 +23%VAT ) 
36,90 zł 

(30,00 +23%VAT ) 
36,90 zł 

(30,00 +23%VAT ) 
36,90 zł 

(30,00 +23%VAT ) 

10.2 z lat ubiegłych ------------------- 
61,50 zł 

(50,00 zł+23%VAT ) 
61,50 zł 

(50,00 zł+23%VAT ) 
61,50 zł 

(50,00 zł+23%VAT ) 
61,50 zł 

(50,00 zł+23%VAT ) 

11. Sporządzenie zestawienia  

obrotów na rachunku 

UWAGA: Opłaty nie pobiera 

się jeżeli w danym roku 

kalendarzowym jedyną  

operacją jest dopisanie 

odsetek. 

11.1 za bieżący rok bez opłat 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

11.2 za każdy 

poprzedni rok max 

do 5 lat wstecz 

bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

12. Dyspozycja Posiadacza 

rachunku w sprawie 

bankowego zapisu na 

wypadek śmierci 

12.1 Przyjęcie, zmiana 

dyspozycji 
nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

12.2 Odwołanie 

dyspozycji 
nie dotyczy bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

13. Blokada środków : 

13.1 dokonanie 

blokady środków 

na rachunku 

bankowym  

13.1.1 z tytułu zabezpieczenia 

kredytu, gwarancji udzielonych 

przez inny bank, 

------------------- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

13.1.2 na rzecz pozostałych 

instytucji 
------------------- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

13.2 wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków, ------------------- 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

14. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych 

bądź adresowych posiadacza rachunku  
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

15. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku                   

o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do 

rozporządzania rachunkiem 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu z rachunku  
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

17. Za sporządzenie 
dowodu księgowego do 
wyciągu                z 
rachunku bankowego                   
(z wyłączeniem świadczeń 
emerytalno-rentowych) 

17.1  z roku bieżącego  bez opłat 1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 1,00 zł/szt 

17.2 za każdy poprzedni 
rok max do 5 lat wstecz bez opłat 2,00 zł/szt 2,00 zł/szt 2,00 zł/szt 2,00 zł/szt 

1) Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku  

 
 
 
 



10 

ROZDZIAŁ 4. Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walutach obcych: USD, EUR, GBP 

Rodzaj czynności/usługi 

Wysokość prowizji/opłat 

ROR MŁODY+, ROR AKTYWNY, 

 ROR PRZYSTĘPNY 
ROR JUNIOR 

1. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie  rachunku bez opłat bez opłat 

2.  Wpłaty gotówkowe  bez opłat bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe: bez opłat bez opłat 

3.1 nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w 

uzgodnionym dniu do godziny 14:00, która zgodnie z Komunikatem 

Banku podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej kwoty 
------------------- 

4. Wyciąg z konta 

bankowego: 
4.1 pierwszy w miesiącu bez opłat bez opłat 

4.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 

5. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku            

(z wyłączeniem zaświadczeń wydanych dla: KRUS, ZUS i innych 

podmiotów gospodarczych kierujących środki na tenże rachunek: 

wynagrodzenia i inne świadczenia) 

20,00 zł ------------------- 

6. Sporządzenie zestawienia  

obrotów na rachunku 

UWAGA: Opłaty nie pobiera się 

jeżeli w danym roku 

kalendarzowym jedyną  operacją 

jest dopisanie odsetek. 

6.1 za bieżący rok bez opłat bez opłat 

6.2 za każdy poprzedni rok max do 

5 lat wstecz 
bez opłat bez opłat 

7. Dyspozycja Posiadacza 

rachunku w sprawie bankowego 

zapisu na wypadek śmierci 

7.1 Przyjęcie, zmiana dyspozycji 20,00 zł nie dotyczy 

7.2 Odwołanie dyspozycji bez opłat nie dotyczy 

8. Blokada środków : 
 

8.1 dokonanie blokady 

środków na rachunku 

bankowym  

8.1.1 z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji   

udzielonych przez inny bank, 
bez opłat ------------------- 

 

8.1.2 na rzecz pozostałych instytucji bez opłat ------------------- 
 

8.2 wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków, 20,00 zł ------------------- 
 

9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 

posiadacza rachunku  
bez opłat bez opłat 

 

10. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub 

odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem 
bez opłat bez opłat 

 

11. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego dokumentu z   rachunku  
bez opłat bez opłat 

 

12. Za sporządzenie dowodu księgowego do 
wyciągu z rachunku bankowego                                        
(z wyłączeniem świadczeń emerytalno-
rentowych) 

12.1  z roku bieżącego  1,00 zł/szt bez opłat 
 

12.2 za każdy poprzedni 
rok max do 5 lat wstecz 2,00 zł/szt bez opłat 

 

13. Przelew w placówce 
Banku 13.1. wewnętrzny na rachunki BS bez opłat bez opłat 

 

13.2. zewnętrzny na rachunek w innym banku w 
kraju oraz przelew zagraniczny 

zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ 

W OBROCIE DEWIZOWYM 

zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. 

PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

 

 

ROZDZIAŁ 5. Rachunek oszczędnościowy w złotych polskich (PLN) 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie   rachunku bez opłat 

2.  Wpłaty gotówkowe  bez opłat 

3. Wypłaty ( obciążenia r-ku) bez względu na 

rodzaj operacji: wypłaty gotówkowe i 

bezgotówkowe zastrzeżeniem pkt. 15 

3.1 pierwsza operacja obciążeniowa w m-cu  kalendarzowym bez opłat 

3.2 kolejne operacje obciążeniowe w m-cu kalendarzowym                             

( za wyjątkiem zajęć egzekucyjnych) 
0,5% nie mniej niż 15,00 zł 

3.3 nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym 

dniu do godziny 14:00, która zgodnie z Komunikatem Banku podlega 

wcześniejszemu zgłoszeniu 

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej kwoty 

4. Stałe zlecenie: 

4.1 zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia  2,00 zł 

4.2 Anulowanie  stałego zlecenia  bez opłat 

5. Wyciąg z konta bankowego: 5.1 pierwszy w miesiącu bez opłat 

5.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 

6. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu  rachunku,  ( z  wyłączeniem  zaświadczeń  wydanych  dla: KRUS, ZUS       

i  innych  podmiotów  gospodarczych  kierujących  środki  na tenże rachunek: wynagrodzenia i inne świadczenia) 
20,00 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta opinii o jego sytuacji  

 finansowej w oparciu o dokumenty bankowe 

7.1 z roku bieżącego 
36,90 zł 

(30,00 +23%VAT ) 

7.2 z lat ubiegłych 
61,50 zł 

(50,00 zł+23%VAT ) 

8. Sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku  

UWAGA:  Opłaty  nie  pobiera  się  jeżeli   w  danym  

roku kalendarzowym  jedyną  operacją   jest  dopisanie 

odsetek. 

8.1 za  bieżący  rok 10,00 zł 

8.2 za  każdy  poprzedni  rok max do 5 lat wstecz 20,00 zł 
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9. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie 

bankowego zapisu na wypadek śmierci 

9.1 Przyjęcie, zmiana dyspozycji 20,00 zł 

9.2 Odwołanie dyspozycji bez opłat 

10. Blokada środków: 

10.1 dokonanie blokady środków na rachunku 

bankowym  

10.1.1 z tytułu zabezpieczenia kredytu,  gwarancji   udzielonych przez  

inny  bank 
bez opłat 

10.1.2 na rzecz pozostałych instytucji bez opłat 

10.2 wydanie  potwierdzenia  wykonania  blokady  środków 20,00 zł 

11. Dokonanie  adnotacji  o  zmianie danych osobowych bądź adresowych  posiadacza  rachunku  bez opłat 

12. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem bez opłat 

13.  Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunku bez opłat 

14.  Za    sporządzenie dowodu księgowego do 

wyciągu z rachunku bankowego (z wyłączeniem 

świadczeń emerytalno-rentowych) 

14.1  z roku bieżącego  1,00 zł/szt 

14.2 za każdy poprzedni rok max do 5 lat wstecz 2,00 zł/szt. 

15. Przelew SORBNET ( na rachunki w innych 

bankach krajowych w systemie SORBNET) 

Uwaga: przelew w systemie SORBNET 

realizowany jest na rachunki  w bankach poza 

Grupą BPS. 

Poniżej 1.000.000 zł 35,00 zł 

Powyżej 1.000.000 zł 25,00 zł 

 

ROZDZIAŁ 6. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w złotych polskich (PLN) 

Podrozdział 6.1  Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową (wycofany z oferty Banku 
24/10/2012 roku) 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Prowadzenie i zamknięcie rachunku bez opłat 

2.  Wpłaty gotówkowe bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe bez opłat 

3.1 nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym dniu do godziny 14:00, która zgodnie z Komunikatem 

Banku podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 

0,2% min 50,00 

od awizowanej kwoty 

4. Przelew w 

placówce Banku 4.1 na rachunek BS 
4.1.1 na rachunki lokat i rachunki oszczędnościowe bez opłat 

4.1.2 pozostałe rachunki BS 2,00 zł 

4.2 na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR 2,00 zł 

4.3. Przelew SORBNET  

( na rachunki w innych bankach krajowych w systemie SORBNET) 

Uwaga: przelew w systemie SORBNET realizowany jest na rachunki  

w bankach poza Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 1.000.000 zł 35,00 zł 

Powyżej kwoty 1.000.000 zł 25,00 zł 

5. Stałe zlecenie: 

5.1 zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia  2,00 zł 

5.2 realizacja 

(opłata pobierana jest za 

każdorazowe  przekazanie 

środków w ramach zlecenia , nie 

pobiera  się dodatkowej opłaty za 

przelew) 

5.2.1 na rachunek BS 
5.2.1 na rachunki lokat i rachunki oszczędnościowe bez opłat 

5.2.2 pozostałe rachunki BS 2,00 zł 

5.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych   2,00 zł 

5.3 anulowanie  stałego zlecenia  bez opłat 

6. Wyciąg z konta bankowego na 

życzenie klienta 
6.1 pierwszy w miesiącu bez opłat 

6.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 

7. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku ( z wyłączeniem zaświadczeń wydanych dla: KRUS, ZUS i 

innych podmiotów gospodarczych kierujących środki na tenże rachunek: wynagrodzenia i inne świadczenia) 
20,00 zł 

8. Wydanie na wniosek Klienta opinii o jego 

sytuacji  finansowej w oparciu o dokumenty 

bankowe, 

8.1 z roku bieżącego 
36,90 zł 

(30,00 +23%VAT ) 

8.2 z lat ubiegłych 
61,50 zł 

(50,00 zł+23%VAT ) 

9. Sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku  

UWAGA:  Opłaty  nie  pobiera  się  jeżeli   w  

danym  roku kalendarzowym  jedyną  operacją   

jest  dopisanie odsetek. 

9.1 za  bieżący  rok 10,00 zł 

9.2 za  każdy  poprzedni  rok 20,00 zł 

10. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie 

bankowego zapisu na wypadek śmierci  

10.1 Przyjęcie, zmiana dyspozycji 20,00 zł 

10.2 Odwołanie dyspozycji bez opłat 

11. Blokada środków: 

11.1 dokonanie blokady środków na 

rachunku bankowym  

11.1.1 z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji udzielonych przez  inny  bank bez opłat 

11.1.2 na rzecz pozostałych instytucji bez opłat 

11.2 wydanie potwierdzenia  wykonania  blokady  środków, 20,00 zł 

12. Dokonanie  adnotacji  o  zmianie danych osobowych bądź adresowych  posiadacza  rachunku  bez  opłat 

13. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem bez  opłat 
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14. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego   dokumentu z   rachunku  bez  opłat 

15.  Za sporządzenie dowodu 

księgowego do wyciągu z rachunku 

bankowego (z wyłączeniem 

świadczeń emerytalno-rentowych) 

15.1  z roku bieżącego  1,00 zł/szt 

15.2   za każdy poprzedni rok max do 5 lat wstecz 2 zł/szt. 

16. Książeczki oszczędnościowe  16.1 wystawienie nowej książeczki 5,00 zł 

16.2 wystawienie  nowej książeczki w miejsce   zniszczonej książeczki 20,00 zł 

16.3 wystawienie  nowej książeczki w miejsce  utraconej i umorzonej książeczki 30,00 zł 

16.4 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja 50,00 zł 

Podrozdział 6.2  Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców i innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (wycofany z oferty Banku 24/10/2012 roku) 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Prowadzenie i zamknięcie   rachunku bez opłat 

2.  Wpłaty gotówkowe  bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe  bez opłat 

4. Przelew w placówce Banku 4.1 na rachunek BS  4.1.1 na rachunki lokat i rachunki oszczędnościowe bez opłat 

4.1.2 pozostałe rachunki BS 2,00 zł 

4.2 na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR 2,00 zł 

4.3. Przelew SORBNET  

( na rachunki w innych bankach krajowych 

w systemie SORBNET) 

Uwaga: przelew w systemie SORBNET realizowany jest na 

rachunki  w bankach poza Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 1.000.000 zł 35,00 zł 

Powyżej kwoty 1.000.000 zł 25,00 zł 

5. Stałe zlecenie: 

5.1 zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia  2,00 zł 

5.2 realizacja 

(opłata pobierana jest za 

każdorazowe  przekazanie 

środków w ramach zlecenia, nie 

pobiera  się dodatkowej opłaty 

za przelew) 

5.2.1 na rachunek BS 5.2.1.1 na rachunki lokat i rachunki oszczędnościowe bez opłat 

5.2.1.2 pozostałe rachunki BS 2,00 zł 

5.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych   2,00 zł 

5.3 anulowanie stałego zlecenia bez opłat 

6. Wyciąg z konta bankowego na 

życzenie klienta 

5.1 pierwszy w miesiącu bez opłat 

5.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 

7. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku ( z wyłączeniem zaświadczeń wydanych dla: KRUS, ZUS          

i innych podmiotów gospodarczych kierujących środki na tenże rachunek: wynagrodzenia i inne  świadczenia) 
20,00 zł 

8. Wydanie na wniosek Klienta opinii o jego sytuacji  

finansowej w oparciu o dokumenty bankowe 

8.1 z roku bieżącego 
36,90 zł 

(30,00 +23%VAT) 

8.2 z lat ubiegłych 
61,50 zł 

(50,00 zł+23%VAT) 

9. Sporządzenie zestawienia obrotów na rachunku  

UWAGA:  Opłaty  nie  pobiera  się  jeżeli   w  danym  roku 

kalendarzowym  jedyną  operacją   jest  dopisanie 

odsetek 

9.1 za  bieżący  rok 10,00 zł 

9.2 za  każdy  poprzedni  rok 20,00 zł 

10. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie 

bankowego zapisu na wypadek śmierci  

10.1 Przyjęcie, zmiana dyspozycji 20,00 zł 

10.2 Odwołanie dyspozycji bez opłat 

11. Blokada 

środków: 

11.1 dokonanie blokady środków na 

rachunku bankowym 

11.1.1 z tytułu zabezpieczenia kredytu,  gwarancji   udzielonych 

przez inny  bank 
bez opłat 

11.1.2 na rzecz pozostałych instytucji bez opłat 

11.2 wydanie  potwierdzenia  wykonania  blokady środków, 20,00 zł 

12. Dokonanie  adnotacji  o  zmianie danych osobowych bądź adresowych  posiadacza rachunku  bez opłat 

13. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem bez opłat 

14. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunku  20,00 zł 

15.  Za sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z 

rachunku bankowego (z wyłączeniem świadczeń 

emerytalno-rentowych) 

15.1  z roku bieżącego  1,00 zł/szt 

15.2  za każdy poprzedni rok   max do 5 lat wstecz 2,00 zł/szt. 

16. Czeki 16.1 wydanie książeczki czeków  

gotówkowych lub  rozrachunkowych 

posiadaczom rachunków  bankowych 

16.1.1 za książeczkę czekową  0,00 zł 

16.1.2 za każdy blankiet  czekowy 0,00 zł 

16.2 za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego, (od każdego czeku) 0,00 zł 

16.3 zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, blankietów 

czekowych 
30,00 zł od każdego zastrzeżenia 
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ROZDZIAŁ 7. Rachunki lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych 

Podrozdział 7.1 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (rachunki lokat) w złotych polskich (PLN) i w walutach obcych: USD, EUR, GBP. 
Rodzaj czynności /usługi 

Wysokość prowizji/ opłat 

w złotych polskich (PLN) 
w walutach obcych:  

USD, EUR, GBP 

1.Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bez opłat bez opłat 

2.  Wpłaty 
2.1 gotówkowe  bez opłat bez opłat 

2.2 bezgotówkowe bez opłat bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe bez opłat bez opłat 

3.1 nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym dniu do godziny 14:00, która 

zgodnie      z Komunikatem Banku podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 
0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej kwoty 

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej kwoty 

4.  Przelew w placówce Banku 

4.1. Przelew 4.1.1. wewnętrzny na rachunek BS bez opłat bez opłat 

4.1.2. zewnętrzny 
4.1.2.1. na rachunek w innym banku w kraju w systemie ELIXIR  2,00 zł ---------------------------------- 

4.1.2.2.Przelew SORBNET  

( na rachunki w innych bankach krajowych w systemie 

SORBNET) 

Uwaga: przelew w systemie SORBNET realizowany 

jest na rachunki  w bankach poza Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
35,00 zł 

----------------------------------- 

Powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

4.1.2.3 przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju oraz 

przelew zagraniczny 

zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W 

OBROCIE DEWIZOWYM 

5. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku, wysokości środków oraz o wysokości 

dopisanych odsetek od wkładu 
20,00 zł 20,00 zł 

6. Dyspozycja Posiadacza rachunku w 

sprawie bankowego zapisu na wypadek 

śmierci 

6.1 Przyjęcie, zmiana dyspozycji 20,00 zł 20,00 zł 

6.2 Odwołanie dyspozycji bez opłat bez opłat 

7. Blokada środków na rachunku: 

7.1 dokonanie blokady środków na 

rachunku bankowym 

7.1.1 z tytułu zabezpieczenia kredytu,  gwarancji   udzielonych 

przez inny  bank 
bez opłat bez opłat 

7.1.2 na rzecz pozostałych instytucji bez opłat bez opłat 

7.2  wydanie  potwierdzenia  wykonania  blokady  środków 20,00 zł 20,00 zł 

8. Dokonanie  adnotacji  o  zmianie danych osobowych bądź adresowych  posiadacza  rachunku  bez  opłat bez  opłat 

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

rachunkiem 
bez  opłat bez  opłat 

10. Książeczki oszczędnościowe  10.1 wystawienie nowej książeczki bez opłat bez  opłat 

10.2 wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej 

książeczki 
20,00 zł 20,00 zł 

10.3 wystawienie nowej książeczki w miejsce  utraconej                 

i umorzonej książeczki 
30,00 zł 30,00 zł 

10.4 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja 50,00 zł 50,00 zł 

 

Podrozdział 7.2 Rachunki lokat terminowych w złotych polskich (PLN) i w walutach obcych: USD, EUR, GBP. 
Rodzaj czynności /usługi 

Wysokość prowizji/ opłat  

w złotych polskich (PLN) 
w walutach obcych: USD, 

EUR, GBP 
 

1.Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bez opłat bez opłat 
 

2.  Wpłaty 2.1 gotówkowe  bez opłat bez opłat 
 

2.2 bezgotówkowe bez opłat bez opłat 
 

3. Wypłaty gotówkowe bez opłat bez opłat 
 

3.1 nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym dniu do godziny 14:00, która 

zgodnie z Komunikatem Banku podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 

0,2% min 50,00 zł od 

awizowanej kwoty 

0,2% min 50,00 zł od 

awizowanej kwoty 

 

4.  Przelew w placówce Banku: 
 

4.1. Przelew 4.1.1. wewnętrzny na rachunek BS bez opłat bez opłat 
 

4.1.2. zewnętrzny 4.1. 2.2 zewnętrzny na rachunek w innym banku w kraju w systemie 

ELIXIR 
2,00 zł ---------------------------------- 

 

4.1.2.2.  Przelew SORBNET 

( na rachunki w innych bankach krajowych w 

systemie SORBNET) 

Uwaga: przelew w systemie SORBNET 

realizowany jest na rachunki  w bankach poza 

Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
35,00 zł 

------------------------------ 

 

powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

 

4.2. Przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju oraz przelew zagraniczny 
zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W 

OBROCIE DEWIZOWYM 

 

5. Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu  rachunku,  wysokości środków oraz o wysokości 

dopisanych  odsetek  od  wkładu,  
20,00 zł 20,00 zł 

 

6. Blokada środków na 

rachunku: 

6.1 dokonanie blokady 

środków na rachunku 

bankowym  

6.1.1 z tytułu zabezpieczenia kredytu,  gwarancji   

udzielonych przez inny  bank, 
50,00 zł 50,00 zł 

 

6.1.2 na rzecz pozostałych instytucji 50,00 zł 50,00 zł 
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6.2  wydanie  potwierdzenia  wykonania  blokady  środków, 20,00 zł 20,00 zł 
 

7.Dokonanie  adnotacji o zmianie danych posiadacza rachunku  bez opłat bez opłat 
 

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

rachunkiem 
bez opłat bez opłat 

 

9. Wyciąg z konta bankowego: 9.1 pierwszy w miesiącu bez opłat bez opłat 
 

9.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł  

ROZDZIAŁ 8. Rachunki IKE 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku bez opłat 

2. Wpłaty bez opłat 

3. Wypłata, wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty zawarcia umowy rachunku  100,00 zł 

4. Dyspozycja wskazania osób uprawnionych do wypłaty 

środków pieniężnych w przypadku śmierci posiadacza IKE 

4.1 Przyjęcie, zmiana dyspozycji 20,00 zł 

4.2 Odwołanie dyspozycji bez opłat 

5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku  bez opłat 

6. Wyciąg z konta bankowego: 6.1 pierwszy w miesiącu bez opłat 

6.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 

ROZDZIAŁ 9. Książeczki mieszkaniowe 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Książeczki oszczędnościowe  

1.1 wystawienie nowej książeczki bez opłat 

1.2 wystawienie nowej książeczki w miejsce  zniszczonej książeczki 20,00 zł 

1.3 wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej i umorzonej książeczki 30,00 zł 

1.4 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja 50,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe bez opłat 

3. Naliczenie premii gwarancyjnej książeczki mieszkaniowej 100,00 zł 

4. Likwidacja książeczki na życzenie klienta bez opłat 

5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku bez opłat 

ROZDZIAŁ 10. Rachunki powiernicze ( obowiązują do umów zawartych przed 29.04.2012 r. do czasu wygaśnięcia tych umów oraz do przedsięwzięć 
deweloperskich o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 16 września 2011r. o ochronie praw nabywcy ) 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji /opłat 

1. Otwarcie rachunku bankowego  powierniczego 10 zł jednorazowo 

1.1   zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 

2.  Prowadzenie rachunku powierniczego 7,00 zł miesięcznie 

3.   Wpłata gotówkowa na rachunki powiernicze: 

3.1.prowadzone przez BS Biała Rawska (dot. wpłat własnych powiernika , pełnomocnika lub powierzającego) 
 0,3 % od kwoty, min. 2,00 zł, max. 200,00 

zł,  
 chyba, że umowa stanowi inaczej,  

3.2  dokonywane przez osoby niezwiązane z rachunkiem – pobierane od wpłacającego 
  0,3 % od kwoty, min. 2,00 zł,   

max. 200,00 zł  

4. Wypłata  gotówkowa z rachunków powierniczych* 
UWAGA: opłata nie dotyczy konsumentów. 

 0,3% od kwoty wypłaty, min.2,00 zł  
max. 200,00 zł,  

chyba, że umowa stanowi inaczej,  

4.1. nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty gotówkowej w uzgodnionym dniu do godziny 14:00, która zgodnie   

z Komunikatem Banku podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 

0,2% min 50,00 zł 

od awizowanej kwoty 

5. Przelew 

5.1  zwykły 5.1.1 na rachunek BS 2,00 zł 

5.1.2 na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR 2,00 zł 

6. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 1,00 zł/szt 

7. Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku powierniczym: 

7.1 za bieżący rok 7.1.1 do 10 pozycji 5,00 zł 

7.1.2 powyżej 10 pozycji 10,00 zł 

7.2 za każdy poprzedni rok 7.2.1 do 10 pozycji 10,00 zł 
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7.2.2  powyżej 10 pozycji 30,00 zł 

8. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku powierniczego: 1,00 zł/szt 

9. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku bez  opłat 

10. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem  bez  opłat 

11. Wydanie klientowi zaświadczenia o posiadaniu rachunku 20,00 zł 

12. Sporządzenie kopii  dokumentu potwierdzającego 
wykonanie pojedynczej operacji 

12.1 z roku bieżącego 1,00 zł/szt 

12.2 z każdego poprzedniego roku, najdalej  do 5 lat wstecz 2,00 zł/szt 

13. Wyciąg z konta bankowego: 13.1 pierwszy w miesiącu bez opłat 

13.2 kolejny w miesiącu na życzenie klienta 5,00 zł 

 

ROZDZIAŁ 11. Mieszkaniowe rachunki powiernicze  
UWAGA: Wszystkie prowizje/opłaty pobierane są w ciężar (wskazanego przez posiadacza mieszkaniowego rachunku powierniczego) innego jego rachunku, 
prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej. 

   

Lp. Rodzaj opłaty 
Zamknięty mieszkaniowy rachunek 

powierniczy 
Otwarty mieszkaniowy rachunek 

powierniczy 

   

1 Rozpatrzenie wniosku o otwarcie rachunku. 
   

1.1 
W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest 
mieszkaniowy rachunek powierniczy, jest współfinansowane kredytem w naszym 
Banku. 

0,00 zł 0,00 zł 

   

1.2 
W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest 
mieszkaniowy rachunek powierniczy, nie jest współfinansowane kredytem w naszym 
Banku. 

500,00 zł 500,00 zł 

   

2 Otwarcie rachunków ( dla danego przedsięwzięcia ) 
   

2.1 
W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest 
mieszkaniowy rachunek powierniczy, jest współfinansowane kredytem w naszym 
Banku. 

1 500,00 zł 3 500,00 zł 

   

2.2 
W przypadku, gdy przedsięwzięcie deweloperskie, dla którego otwierany jest 
mieszkaniowy rachunek powierniczy, nie jest współfinansowane kredytem w naszym 
Banku. 

4 000,00 zł 8 000,00 zł 

 

3 Prowadzenie  rachunków  – miesięcznie ( dla danego przedsięwzięcia ) 50,00 zł 50,00 zł 
  

4 Wpłaty wnoszone w formie gotówkowej – od wartości każdej operacji. 0,3% nie mniej niż 30,00 zł 0,3% nie mniej niż 30,00 zł 
  

5 
Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku wypłaty środków z rachunku – od kwoty 
operacji. 

0,02 % nie mniej niż 60,00 zł 0,04% nie mniej niż 15,00 zł 

  

6 Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank. 500,00 zł 500,00 zł 
  

7 Wypłata nabywcy środków z rachunków w przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej albo jej rozwiązania:  
  

7.1 w formie gotówkowej – od kwoty operacji 0,2% nie mniej niż 100,00 zł 0,2% nie mniej niż 100,00 zł 
  

7.2 w formie bezgotówkowej – od kwoty operacji 0,05% nie mniej niż 25,00 zł 0,05% nie mniej niż 25,00 zł 
  

8 

Kontrola przeprowadzona przed podjęciem decyzji o otwarciu 
mieszkaniowego rachunku powierniczego kontrola inwestycji przeprowadzana 
przed uruchomieniem wypłaty z mieszkaniowego rachunku powierniczego – 
za każdą kontrolę. 

1.845,00 zł ( 1500zł +VAT) 1.845,00 zł ( 1.500,00 zł +VAT) 

  

9 
Wyciągi bankowe: 

UWAGA: za sporządzenie na żądanie nabywcy, informacji o wpłatach i wypłatach, więcej niż jeden raz w miesiącu bank pobiera opłatę; opłata obciąża 
dewelopera.  

  

9.1 za pierwszy wyciąg w danym miesiącu 0,00 zł 0,00 zł 
  

9.2 za kolejny wyciąg w danym miesiącu  5,00 zł 5,00 zł 
  

10 
Czynności związane z ustanowieniem, zmianą lub odwołaniem 
pełnomocnictwa – za każdą czynność. 

bez opłat bez opłat 

  

11 
Zmiana karty wzorów podpisów. 

UWAGA: W przypadku zmiany dokonywanej w związku z ustanowieniem, 
zmianą lub odwołaniem pełnomocnictwa – opłaty nie pobiera się  

20,00 zł 20,00 zł 

  

12 
Za przekazanie historii rachunku, w uzgodnionej z klientem formie, za okres 
poprzedzający bieżący miesiąc – za każdy miesiąc. 

20,00 zł 20,00 zł 

  

13 Za wydanie klientowi opinii o jego sytuacji 13.1. z roku bieżącego 61,50 zł   (50,00 zł +23%VAT)   
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finansowej w oparciu o dokumenty bankowe 
13.2   z lat ubiegłych 123,00 zł  (100,00 zł +23%VAT) 

  

ROZDZIAŁ 12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych 

Rodzaj czynności /usługi Tryb pobierania 

Wysokość prowizji /opłat 

PAKIETY 

SREBRNY ZŁOTY PLATYNOWY 

1. Otwarcie pakietu jednorazowo 0,00 zł 

2. Prowadzenie pakietu 

 

opłata uzależniona od wysokości średniego salda na rachunku 

bieżącym w PLN  w okresie miesiąca kalendarzowego 

miesięcznie  

 

na koniec miesiąca 

kalendarzowego 

 0,00 zł 

saldo powyżej  

50.000,00 PLN 

 

  12,50
3)

 /25,00 zł  

saldo  

do 50.000,00 PLN 

 0,00 zł 

saldo powyżej 

70.000,00 PLN 

 

  37,50
3)

 /75,00 zł  

saldo  

do 70.000,00 PLN 

 0,00 zł 

 saldo powyżej 100.000,00 

PLN 

 

75,00
3)

/150,00 zł 

saldo 

 do 100.000,00 PLN 

3.  Otwarcie rachunku bankowego ( bieżącego i pomocniczego) 

w PLN oraz w walucie wymienialnej 

jednorazowo 
bez opłat bez opłat bez opłat 

4. 

Prowadzenie 

rachunku 

bankowego  

4.1 bieżącego miesięcznie 0,00 zł 

4.2 

pomocnicz

ego 

4.2.1. w PLN miesięcznie  0,00 zł 

 za 2 pierwsze rachunki 

pomocnicze w PLN 

 

10,00 zł 

za każdy następny rachunek 

 0,00 zł 

 za 3 pierwsze rachunki 

pomocnicze w PLN 

  

10,00 zł  

za każdy następny 

rachunek 

 0,00 zł 

 za 4 pierwsze rachunki 

pomocnicze w PLN 

 

10,00 zł 

za każdy następny rachunek 

4.2.2. w walucie wymienialnej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4.3 lokat terminowych miesięcznie 0,00 zł 

5.Wpłata 

gotówkowa 

5.1 na 

rachunki 

bieżące                

i 

pomocnic

ze 

 

Uwaga! 

Prowizję 

pobiera 

się od 

wpłacając

ego lub 

posiadac

za 

rachunku 

stosowni

e od 

zawartej 

umowy 

5.1.1   przez 

Posiadacza 

Pakietu lub 

pełnomocnika 

5.1.1.1. w PLN 

od kwoty 

 0,3 %,  

 min. 2,00 zł,   

max. 200,00 zł 

 0,2 %   

min. 2,00 zł,   

max. 200,00 zł 

 0,1 % 

min. 2,00 zł,   

max. 200,00 zł 

5.1.1.2. w walucie 

wymienialnej 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty  

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

5.1. 2  

dokonywane 

przez osoby 

niezwiązane z 

rachunkiem – 

pobierane od 

wpłacającego 

5.1.2.1. w PLN 

od kwoty 

  0,3 %,   

min. 2,00 zł,   

max. 200,00 zł 

  0,3 %, 

min. 2,00 zł,   

max. 200,00 zł 

  0,3 %, 

min. 2,00 zł,   

max. 200,00 zł 

5.1.2.2. w walucie 

wymienialnej 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

5.2 Na rachunki lokat terminowych od kwoty 0,00 zł 

  6. Wypłata 
gotówkowa 

6.1 z rachunków bieżących          

i pomocniczych : 

Uwaga!  Prowizją od wypłat 

BS obciąża rachunek 

wystawcy dyspozycji. 

6.1.1. w PLN od kwoty  0,3%, 

min.2,00 zł  

max. 200,00 zł, 

 0,2%,  

min.2,00 zł  

max. 200,00 zł, 

 0,1%, 

min.2,00 zł  

max. 200,00 zł, 

6.1.2  w walucie 

wymienialnej 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

0,15%  
nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie 

średnim NBP 
obowiązującym 

w dniu dokonania wpłaty 

6.2 z rachunków lokat terminowych od kwoty 0,00 zł 

6.3 nieodebranie  zaawizowanej kwoty wypłaty 

gotówkowej w uzgodnionym dniu do godziny 

od awizowanej 

kwoty 

0,2% min 50,00 zł 

(w przypadku kwoty w walucie innej niż PLN opłata ustalana jest wg kursu średniego 
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14:00, która zgodnie z Komunikatem Banku 

podlega wcześniejszemu zgłoszeniu 

NBP obowiązującego w dniu zaawizowanej wypłaty) 

7. 

Przelew 

z zastrz. 

pkt.  23 
 

7.1 w placówce Banku 

7.1.1               

z rachunków 

w PLN 

7.1.1.1 na rachunki BS za przelew 2,00 zł 

7.1.1.2 na rachunki w innych 

Bankach         w systemie 

ELIXIR 

za przelew 2,00 zł 

7.1.1.3 Przelew walutowy na 

rachunki          w innym 

Banku w kraju oraz    

przelew zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.1.2              

z rachunków 

w walucie 

wymienialnej 

7.1.2.1  

na rachunki BS 
7.1.2.1.1                

na rachunek 

ROR 

od kwoty przelewu 

0,15% kwoty 

nie mniej  niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania przelewu 

7.1.2.1.2                

na pozostałe 

rachunki 

za przelew 0,00 zł 

7.1.2.2 na rachunki w innym 

Banku w kraju oraz 

przelew zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.2 w systemie Internet Banking dla osób fizycznych ( dotyczy umów o IB podpisanych do 18.12.2014 r.)      

7.2.1               

z rachunków        

w PLN 

7.2.1.1 na rachunki w BS oraz 

rachunki w innych Bankach 

krajowych w systemie ELIXIR 

za przelew 0,00 zł 

za pierwsze 

10 przelewów 

w miesiącu 

 

0,50 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

20 przelewów 

w miesiącu  

 

0,50 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

40 przelewów 

w miesiącu  

 

0,50 zł 

pozostałe przelew 

7.2.1.2 Przelew walutowy na 

rachunki w innym Banku w kraju 

oraz przelew zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.2.2              

z rachunków        

w walucie 

wymienialnej 

7.2.2.1. na rachunki BS                   
z wyłączeniem pkt 7.2.2.2. za przelew 0,00 zł 

7.2.2.2. na rachunki ROR BS 

od kwoty przelewu 

0,15% kwoty 
nie mniej niż 10,00 zł 

przeliczonej po kursie średnim NBP obowiązującym   
w dniu dokonania przelewu 

7.2.2.3. na rachunki w innym 
banku kraju oraz przelew 
zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.3 w  systemie Internet Banking dla Firm ( dotyczy umów o IBF podpisanych do 18.12.2014 r.) 

7.3.1               
z rachunków        
w PLN 

7.3.1.1 na rachunki w BS oraz 

rachunki w innych Bankach 

krajowych w systemie ELIXIR 

za przelew  0,00 zł 

 za pierwsze   

10 przelewów  

w miesiącu  

 

1,50 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

 za pierwsze   

20 przelewów  

w miesiącu 

  

1,30 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

 za pierwsze   

40 przelewów  

w miesiącu  

 

1,00 zł 

pozostałe przelewy 

7.3.1.2 Przelew walutowy na 

rachunki w innym Banku w kraju 

oraz przelew zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.3.2              
z rachunków        
w walucie 
wymienialnej 

7.3.2.1. na rachunki BS z 

wyłączeniem pkt 7.3.2.2. 
za przelew 0,00 zł 

7.3.2.2. na rachunki ROR BS od kwoty przelewu 

0,15% kwoty 

nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania przelewu 
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7.3.2.3 na rachunki w innym Banku 

w kraju oraz przelew zagraniczny 
za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.4 w systemie Internet Banking dla Firm  ( dotyczy umów o IBF podpisanych od 19.12.2014 r.) 

7.4.1 
jednoosobowa  
działalność  
gospodarcza, 
 działalność 
zarobkowa na 
własny 
rachunek, 
organizacje 
ustanowione 
dla celów 
społecznie lub 
gospodarczo 
użytecznych w 
tym: 
stowarzyszeń, 
fundacji, 
organizacji 
politycznych, 
społecznych, 
społeczno-
zawodowych, 
wyznaniowych 

7.4.1.1              

z rachunków        

w PLN 

7.4.1.1.1 na rachunki 
w BS 

za przelew 0,00 zł 

za pierwsze 

10 przelewów 

w miesiącu 
 

0,70 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

20 przelewów 

w miesiącu  
 

0,60 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

40 przelewów 

w miesiącu 
 

0,50 zł 

pozostałe przelewy 

7.4.1.1.2 na rachunki 
w innych Bankach 
krajowych w systemie 
ELIXIR 

za przelew 0,00 zł 

za pierwsze 

10 przelewów 

w miesiącu 
 

1,00 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

20 przelewów 

w miesiącu  
 

0,90 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

40 przelewów 

w miesiącu 
 

0,70  zł 

pozostałe przelewy 

7.4.1.1.3 Przelew 
walutowy na rachunki 
w innym Banku w 
kraju oraz przelew 
zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.4.1.2              

z rachunków        

w walucie 

wymienialnej 

7.4.1.2.1. na rachunki 
BS z wyłączeniem pkt 
7.4.1.2.2. 

za przelew 0,00 zł 

7.4.1.2.2.  na 
rachunki ROR BS 

od kwoty przelewu 

0,15% kwoty 

nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania przelewu 

7.4.1.2.3 na rachunki 
w innym Banku w 
kraju oraz przelew 
zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.4.2 
pozostałe 
podmioty 
niewymienione 
w pkt. 7.4.1 

7.4.2.1             

z rachunków        

w PLN 

7.4.2.1.1 na rachunki 
w BS 

za przelew 0,00 zł 

za pierwsze 

10 przelewów 

w miesiącu 
 

0,70 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

20 przelewów 

w miesiącu  
 

0,60 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

40 przelewów 

w miesiącu 
 

0,50 zł 

pozostałe przelewy 

7.4.2.1.2 na rachunki 
w innych Bankach 
krajowych w systemie 
ELIXIR 

za przelew  0,00 zł 

 za pierwsze   

10 przelewów  

w miesiącu 
 

1,50 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

20 przelewów 

w miesiącu  
 

1,30 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

za pierwsze 

40 przelewów 

w miesiącu  
 

1,00 zł 

pozostałe przelewy 

7.4.2.1.3 Przelew 
walutowy na rachunki 
w innym Banku w 
kraju oraz przelew 
zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.4.2.2             

z rachunków        

w walucie 

wymienialnej 

7.4.2.2.1. na rachunki 

BS z wyłączeniem pkt 

7.4.2.2.2. 

za przelew 0,00 zł 

7.4.2.2.2.  na 

rachunki ROR BS od kwoty przelewu 

0,15% kwoty 

nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania przelewu 

 7.4.2.2.3 na rachunki 
w innym Banku w 
kraju oraz przelew 
zagraniczny 

za przelew zgodnie z postanowieniami  DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.5 w systemie Home Banking 
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7.5.1  
z rachunków   
w PLN 

7.5.1.1 na rachunki w BS oraz 

rachunki w innych Bankach 

krajowych w systemie ELIXIR 

za przelew  0,00 zł 

 za pierwsze   

10 przelewów  

w miesiącu; 

1,50 zł 

pozostałe przelewy 

 0,00 zł 

 za pierwsze   

20 przelewów  

w miesiącu; 

1,50 zł 

pozostałe przelewy 

0,00 zł 

 za pierwsze   

40 przelewów  

w miesiącu; 

1,00 zł 

pozostałe przelewy 

7.5.2                
z rachunków        
w walucie 
wymienialnej 
na rachunki   
w BS 

7.5.2.1.  na rachunki ROR od kwoty przelewu 

0,15% kwoty 

nie mniej niż 10,00 zł 
przeliczonej po kursie średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania przelewu 

7.5.2.2.  na pozostałe rachunki za przelew 0,00 zł 

8. Stałe  

zlecenie 

8.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia do 

rachunków w PLN 
jednorazowo 2,00 zł 

8.2 realizacja na 

rachunki BS i w 

innych bankach 

krajowych) 

z zastrzeżeniem pkt.  

23 

- opłata pobierana 

jest za każdorazowe  

przekazanie środków 

(przelew) w ramach 

zlecenia, nie pobiera 

się dodatkowej 

opłaty za przelew) 

8.2.1 w placówce banku za przelew zgodnie z pkt 7.1 zgodnie z pkt 7.1 zgodnie z pkt 7.1 

8.2.2 w systemie Internet 

Banking dla osób fizycznych  
za przelew zgodnie z pkt 7.2 zgodnie z pkt 7.2 zgodnie z pkt 7.2 

8.2.3 w systemie Internet 

Banking dla firm  
za przelew zgodnie z pkt 7.3 i 7.4 zgodnie z pkt 7.3 i 7.4 zgodnie z pkt 7.3 i 7.4 

8.2.4 w systemie Home Banking za przelew zgodnie z pkt 7.5 zgodnie z pkt 7.5 zgodnie z pkt 7.5 

8.3 Anulowanie  stałego zlecenia  jednorazowo 0,00 zł 

9.Polecenie 

zapłaty 

9.1 od dłużnika za zlecenie 2,00 zł 

9.2 od wierzyciela za zlecenie  według zawartej umowy 

10. 

Sporządzenie 

zestawienia 

obrotów na 

jednym 

rachunku  

bankowym:  

Uwaga! Opłaty 

nie pobierane 

są, jeżeli w 

danym roku 

kalendarzowym 

jedyna operacją 

jest dopisanie 

odsetek 

10.1 za bieżący rok 10.1.1 do 10 pozycji za dokument 5,00 zł 

10.1.2 powyżej 10 pozycji za dokument 10,00 zł 

10.2 za każdy 

poprzedni rok 

10.2.1 do 10 pozycji za dokument 10,00 zł 

10.2.2  powyżej 10 

pozycji 
za dokument 30,00 zł 

11.  Wydanie klientowi  opinii o 

jego sytuacji  finansowej w oparciu  

o dokumenty bankowe 

11.1 z roku bieżącego za opinię 61,50 zł   (50,00 zł +23%VAT ) 

11.2 z lat ubiegłych za opinię 123,00 zł  (100,00 zł +23%VAT ) 

11a. Inne opinie, w tym o zdolności kredytowej 
za opinię 

369,00 zł 

(300,00 zł + 23%VAT) 

12. Wydanie klientowi 

zaświadczenia o posiadaniu 

rachunku 

12.1. w PLN 

za zaświadczenie 

20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 

12.2. w walucie wymienialnej 0,00 zł 

13. Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10,00 zł 

 

14. 

Blokada 

środków 

14.1  dokonanie blokady 

środków na rachunku 

bankowym tytułu 

zabezpieczenia kredytu, 

gwarancji udzielonych 

przez innym bank i na rzecz 

pozostałych instytucji 

14.1.1. na rachunkach 

w walucie wymienialnej 
od transakcji 0,00 zł 

14.1.2 na rachunkach 

w PLN 
od transakcji 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł 

14.2 potwierdzenia  14.2.1 na rachunkach za wydane 20,00 zł 
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wykonania  blokady 

środków 

w PLN potwierdzenie 

14.2.2 na rachunkach 

w walucie wymienialnej 
0,00 zł 

15. Realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego 

moc takiego tytułu z rachunków bankowych 

za każdą 

wyegzekwowaną 

kwotę 
20,00 zł 

16. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź 

adresowych posiadacza  rachunku 
za każdą zmianę 0,00 zł 

17. Przyjęcie dyspozycji Posiadacza Pakietu o ustanowieniu lub 

odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania rachunkiem  
za dyspozycję 0,00 zł 

18. Wysłanie wezwania 

(monitu) do zapłaty oraz 

upomnień z tytułu 

niedopuszczalnego 

debetu w rachunku 

18.1 do rachunku w PLN 

za 

monit/upomnienie 

15,00 zł 

18.2 do rachunku w walucie 

wymienialnej 
0,00 zł 

19. Wydanie na wniosek klienta  dodatkowego potwierdzenia 

wykonania przelewu zrealizowanego w placówce Banku 

za wydane 

potwierdzenie 
1,00 zł 

20.  Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z rachunku 

bankowego ( z wyłączeniem ZUS i Urzędu Skarbowego) 
za dokument 1,00 zł/szt 

21. 

Sporządzenie 

kopii  

dokumentu 

potwierdzając

ego 

wykonanie 

pojedynczej 

operacji 

21.1 z roku 

bieżącego 

21.1.1 w formie papierowej za dokument 1,00 zł/szt 

21.1.2 formie elektronicznej za 

pośrednictwem IB 
za dokument 0,00 zł 

21.2 z każdego 

poprzedniego 

roku, najdalej do 

5 lat wstecz 

21.2.1 w formie papierowej za dokument 2,00 zł/szt 

21.2.2 formie elektronicznej         

za pośrednictwem IB 
za dokument 0,00 zł 

22. Wyciąg   

z konta 

bankowego 

22.1 pierwszy w miesiącu za wyciąg 0,00 zł 

22.2 kolejny             

w miesiącu 

na życzenie 

klienta 

21.2.1 w formie papierowej za wyciąg 5,00 zł 3,00 zł 1,00 zł 

 22.2.2 formie elektronicznej za 

pośrednictwem IB 
za wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

23.  Przelew 

SORBNET          

( na rachunki 

w innych 

bankach 

krajowych w 

systemie 

SORBNET) 

Uwaga: 

przelew w 

systemie 

SORBNET 

realizowany 

jest na 

rachunki  w 

bankach poza 

Grupą BPS. 

23.1 w 

placówce Banku 

Poniżej 1.000.000 zł 

za przelew 

35,00 zł 

Powyżej 1.000.000 zł 25,00 zł 

23.2 w systemie 

Internet Banking 

dla osób 

fizycznych, 

Internet Banking 

dla firm i Home 

Banking 

Poniżej 1.000.000 zł 

za przelew 

25,00 zł 

Powyżej 1.000.000 zł 20,00 zł 

24. 

Telefoniczna 

informacja na 

hasło 

24.1 Udostępnienie usługi jednorazowo 0,00 zł 

24.2 Opłata  za udzielanie  telefonicznie 

informacji  o wysokości salda na rachunku 
miesięcznie 

0,00 zł 

25.SMS 

Banking 

25.1 Uruchomienie/ odwołanie usługi jednorazowo 0,00 zł 

25.2 Przekazanie informacji dot. rachunku w 

formie  SMS-a  

za każdy wysłany 

przez BS SMS 

0,00 zł  

za 10 pierwszych SMS 

wysłanych przez Bank 

0,50 zł   

pozostałe 

0,00 zł  

za 20 pierwszych SMS 

wysłanych przez Bank 

0,50 zł   

pozostałe 

0,00 zł  

za 30 pierwszych SMS 

wysłanych przez Bank 

0,50 zł   

pozostałe 

26. Internet 26.1 Uruchomienie usługi jednorazowo 0,00 zł 
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Banking dla 

osób 

fizycznych             

(dotyczy 

umów o IB 

podpisanych  

do 

18.12.2014 r.)      

26.2 Odwołanie /rezygnacja z usługi  jednorazowo 5,00 zł 

26. 3 Opłata  za korzystanie z  usługi Internet 

Banking 
miesięcznie 0,00 zł 

26. 4 Opłata za niekorzystanie z usługi Internet 

Banking (opłata naliczana w ostatnim dniu 

roboczym poprzedzający ostatni dzień miesiąca) 

każdorazowo        

za brak jednego 

logowania na konto 

internetowe do 

przedostatniego 

dnia roboczego  

miesiąca  

0,00 zł 

27. Internet 

Banking dla 

Firm 

27.1 Uruchomienie/ odwołanie usługi jednorazowo 0,00 zł 

27.2. 
Opłata za 
korzystanie 
z usługi  

27.2.1 do umów o IBF podpisanych 
do 18.12.2014 r. 

miesięcznie 50,00 zł 

27.2.2  
do umów o IBF 
podpisanych od  
19.12.2014 r. 

27.2.2.1  
jednoosobowa   
działalność  
gospodarcza, 
 działalność 
zarobkowa na 
własny rachunek, 
organizacje 
ustanowione dla 
celów społecznie 
lub gospodarczo 
użytecznych w tym: 
stowarzyszeń, 
fundacji, 
organizacji 
politycznych, 
społecznych, 
społeczno-
zawodowych, 
wyznaniowych 

miesięcznie 20,00 zł  

 27.2.2.2 pozostałe 
podmioty 
niewymienione w 
pkt. 26.2.2.1   
( opłata uwzględnia 
wydanie 2 
pierwszych e-
tokenów) 

miesięcznie 50,00 zł 

27.3. 
Indywidualne 
instrumenty 
autoryzacyjne 

27.3.1 
jednoosobowa  
działalność  
gospodarcza, 
 działalność 
zarobkowa na 
własny 
rachunek, 
organizacje 
ustanowione 
dla celów 
społecznie lub 
gospodarczo 
użytecznych w 
tym: 
stowarzyszeń, 
fundacji, 
organizacji 
politycznych, 
społecznych, 
społeczno-
zawodowych, 
wyznaniowych 

27.3.1.1 wydanie       
e-tokena             
(za każdy 
wydany e-token) 

jednorazowo 

100,00 zł 

27.3.1.2 wydanie 
listy  haseł 
jednorazowych 

bez opłat 

27.3.1.3 
przesłanie przez 
Bank kodu 
autoryzującego - 
w formie SMS-a 

  ( za każdy 
wysłany przez BS 
SMS) 

bez opłat 

27.3.2 
pozostałe 
podmioty 
niewymienion
e w pkt. 
27.3.1 
 

27.3.2.1 wydanie 
kolejnego nowego 
e-tokena             
(za każdy wydany          
e-token) – nie 
dotyczy  wydania          
2 pierwszych        
e-tokenów 
opisanych w pkt 
26.2.2.2 

100,00 zł 

27.3.2.2 wydanie 
listy  haseł 
jednorazowych 

bez opłat 

27.3.2.3 przesłanie 
przez Bank kodu 
autoryzującego - w 
formie SMS-a  

  ( za każdy wysłany 

 bez opłat 
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przez BS SMS) 

27.4. Wydanie nowej karty lub tokena w miejsce 

utraconego 
za kartę /token 100,00 zł 

27.5 Konsultacja u klienta  jednorazowo 123,00 zł (100,00 zł +23% VAT) 

28. Home 
Banking 

28.1  Opłata miesięczna za korzystanie z usługi 
Home  Banking 

miesięcznie 50,00 zł 

29.Karta 
płatnicza 
MasterCard 
Business 
Debit  

29.1.Opłata  za  wydanie  nowej karty jednorazowo 0,00 zł 

29.2.Opłata  za  wznowienie karty  jednorazowo 30,00 zł 

29.3.Opłata za wydanie duplikatu karty jednorazowo 15,00 zł 

29.4. Powtórne generowanie numeru PIN na 

wniosek użytkownika karty 
jednorazowo 8,00 zł 

29.5.Transakcje bezgotówkowe w kraju i za 

granicą 
od kwoty transakcji bez opłat 

29.6. Wypłata gotówki we wskazanych 

bankomatach Grupy BPS i innych banków 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami o 

współpracy: 

( lista bankomatów dostępna w placówkach i na 

stronie internetowej Banku) 

od kwoty transakcji bez opłat 

29.7. Wypłata gotówki w innych bankomatach: 

29.7.1.   w kraju od kwoty transakcji 0,00 zł 

29.7.2. w bankomatach akceptujących kartę za 

granicą 
od kwoty transakcji 2 % wartości transakcji, min.10,00 zł 

29.8 

Transakcje 

gotówkowe: 

a) w punktach akceptujących 

kartę w kraju 
od kwoty transakcji 5,00 zł 

b) w punktach akceptujących 

kartę za granicą 
od kwoty transakcji 2 % wartości transakcji, min. 10,00 zł 

c) W placówkach Poczty Polskiej od kwoty transakcji 5,00 zł 

29.9. Sprawdzenie salda w bankomacie 

świadczącym taką usługę ( lista bankomatów 

dostępna w placówkach i na stronie internetowej 

Banku) 

jednorazowo bez opłat 

29.10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 
utracie karty 

jednorazowo Wypłata dokonywana jest na zasadach i zgodnie z cennikiem organizacji MasterCard 

29.11. Generowanie zestawienia transakcji na 
życzenie Posiadacza rachunku za wskazany 
okres 

jednorazowo 3,00 zł 

29.12. Zmiana danych Użytkownika Karty za dyspozycję 0,00 zł 

29.13. Opłata za użytkowanie karty MasterCard - za 

każdą wydana kartę do rachunków bieżących i 

pomocniczych 
2)

 

(opłata naliczana w ostatnim dniu roboczym 

poprzedzający ostatni dzień miesiąca)  

miesięcznie 0,00 zł 

jeśli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie 

miesięcznym przekracza 300,00zł 
 

5,00 zł 

jeśli suma transakcji bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie 

miesięcznym nie przekracza 300,00 zł 

29.14 Zmiana kodu PIN (we wskazanych przez 

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 

bankomatach – lista bankomatów dostępna w 

placówkach i na stronie internetowej Banku) 

jednorazowo bez opłat 

29.15.Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo bez opłat 

29.16. Cash back od transakcji 2,00 zł 

29.17. Zmiana limitów na karcie od zmiany bez opłat 
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30. 

Dopuszczalny 

Debet w 

rachunku 

bieżącym 

30.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku                          

o Dopuszczalny Debet  

opłata przyjmowana od składającego wniosek w dniu 

przyjęcia  wniosku 

jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
0,25% min 20,00 zł max 500,00 zł 

30.2  Prowizja od kwoty przyznanego Dopuszczalnego 

Debetu 

Jednorazowo od 

przyznanej kwoty  1,50% 

31.Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych  miesięcznie  Zgodnie z umową z klientem 

1) W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dodatkowo naliczana jest prowizja za przewalutowanie transakcji                                                                     
- 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego organizacji VISA. 

2) Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym wydano kartę (nie dotyczy wznowienia karty) 
3)  Opłata dotyczy Uczestników Promocji „Darmowy duet” i obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia przystąpienia do Promocji  
 
DZIAŁ III. USŁUGI DODATKOWE DO RACHUNKU 

 

ROZDZIAŁ 1. Telefoniczna informacja na hasło 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Udostępnienie usługi bez opłat 

2. Opłata miesięczna za udzielanie  telefonicznie informacji o wysokości salda na rachunku 5,00 zł/m-c 

 

ROZDZIAŁ 2. Home banking 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi Home  Bankingu 50,00 zł chyba, ze umowa stanowi inaczej 

2. Przelew 1,50 zł chyba, ze umowa stanowi inaczej 

 

ROZDZIAŁ 3. SMS Banking 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Uruchomienie/ odwołanie usługi bez opłat 

2. Przekazanie informacji dot. rachunku w formie  SMS-a – za każdy wysłany przez BS SMS 0,50 zł 

 

ROZDZIAŁ 4. INTERNET BANKING   - osoby fizyczne 

Rodzaj czynności /usługi 

Wysokość prowizji/ opłat 

ROR JUNIOR,  

ROR MŁODY+, ROR 

PRZYSTĘPNY, 

Rachunek 

oszczędnościowy, 

Rachunek lokaty 

terminowej i 

terminowej lokaty 

oszczędnościowej 

ROR 

AKTYWNY 

PKZP, SKO 

Rady Rodziców 

Rachunek bieżący             

i pomocniczy na 

działalność: 

1) Rolniczą; 

2) Pozarolniczą  - do 

umów zawartych  do 

dnia 18.12.2014 r; 

1. Uruchomienie usługi bez opłat 

2. Odwołanie /rezygnacja z usługi  bez opłat 

3.Opłata  za korzystanie z usługi Internet Banking bez opłat 

4. Opłata za niekorzystanie z usługi Internet Banking 

(brak jednego logowania  na konto internetowe w ciągu miesiąca kalendarzowego) 
0,00 zł 

5. Przelew  

5.1. Przelew z rachunków 
bankowych     

(z zastrzeżeniem pkt. 7)         
w PLN 

5.1.1. na rachunek BS 0,00 zł 
0,00 zł 

Za pierwsze 3 przelewy 
w miesiącu 

( z uwzględnieniem 
przelewów z pkt 6.2.) 

 
0,50 zł 

Pozostałe 

5.1.2. na rachunki w innych bankach krajowych        

w systemie ELIXIR 
0,50 zł 0,20 zł 0,50 zł 

5.1.3.  Przelew SORBNET  

( na rachunki w innych bankach 

krajowych w systemie 

SORBNET)  

Uwaga: przelew  w systemie 

SORBNET realizowany jest na 

rachunki  w bankach poza Grupą 

BPS. 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

Powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
20,00 zł 

5.1.4. Przelew walutowy na rachunek w innym 

banku w kraju oraz przelew zagraniczny 
zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

5.2. Przelew z rachunków 
bankowych w walucie 
wymienialnej 

5.2.1 wewnętrzny 

5.2.1.1. na rachunki BS z 

wyłączeniem pkt  5.2.1.2. 
bez opłat 

5.2.1.2. na rachunki 

oszczędnościowo-
bez opłat 

0,15% kwoty wpłaty 

przeliczonej po kursie 
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rozliczeniowe w walucie obcej średnim NBP 

obowiązującym   

w dniu dokonania 

wpłaty nie mniej  niż  

10,00 zł 

5.2.2. zewnętrzny na rachunek w innym banku        

w kraju oraz przelew zagraniczny 
zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

6. Stałe zlecenie:  

6.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia  bez opłat 

6.2 Realizacja zlecenia stałego 

z rachunków bankowych  

(opłata pobierana jest za 

każdorazowe  przekazanie 

środków w ramach zlecenia , 

nie pobiera  się dodatkowej 

opłaty za przelew) z 

zastrzeżeniem pkt.7 

6.2.1 na rachunek BS 0,00 zł 

0,50 zł 

6.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych   0,50 zł 0,20 zł 0,50 zł 

7. Przelew, realizacja zlecenia stałego z  rachunku oszczędnościowego  

Uwaga! prowizji nie pobiera się w przypadku pierwszej operacji obciążeniowej            

z rachunku oszczędnościowego w m-cu kalendarzowym 

0,5% nie mniej niż 15,00 zł 

8. Przelew ekspresowy 

BlueCash - opłata pobierana 

od każdego przelewu: 

8.1 z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 

w PLN 
5,00 zł 

8.2 z rachunku bieżącego i pomocniczego             

na działalność rolniczą i pozarolniczą 
10,00 zł 

8.3 z  rachunku oszczędnościowego  0,5% nie mniej niż 20,00 zł 

9. przesłanie przez Bank  kodu autoryzującego - w formie SMS-a 

 (za każdy wysłany przez BS SMS) 
0,00 zł 

0,00 zł  

za pierwsze 5 SMS-ów  

w miesiącu 

0,10 zł/szt. 

pozostałe 

 

ROZDZIAŁ 5.  INTERNET BANKING DLA FIRM 

Podrozdział 5.1. INTERNET BANKING DLA FIRM  (do umów zawartych do dnia 18.12.2014 r) 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Uruchomienie/ odwołanie usługi bez opłat 

2. Opłata miesięczna  za korzystanie z  usługi  60,00 zł, chyba, że umowa stanowi inaczej 

3. Przelew 

3.1. Przelew z rachunków bankowych w PLN 3.1.1. na rachunek BS 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

3.1.2 na rachunki w innych bankach krajowych 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

3.1.3.  Przelew SORBNET  

( na rachunki w innych bankach 

krajowych w systemie SORBNET)  

Uwaga: przelew w systemie SORBNET 

realizowany jest na rachunki  w bankach 

poza Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

Powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
20,00 zł 

3.1.4. Przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju 

oraz przelew zagraniczny 

zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W 

OBROCIE DEWIZOWYM 

3.2. Przelew z rachunków bankowych w walucie 
wymienialnej 

3.2.1 wewnętrzny na rachunek BS 

3.2.1.1 na rachunki 

oszczędnościowo-

rozliczeniowe 

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie średnim 

NBP obowiązującym   

w dniu dokonania wpłaty 

nie mniej  niż 10,00 zł 

3.2.1.2 pozostałe 

rachunku w BS 
Bez opłat 

3.2.2. zewnętrzny na rachunek w innym banku w kraju oraz 

przelew zagraniczny 

zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W 

OBROCIE DEWIZOWYM 

4. Stałe zlecenie: 

4.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia bez opłat 

4.2 Realizacja zlecenia stałego z rachunków bankowych  

(opłata pobierana jest za każdorazowe  przekazanie 

środków w ramach zlecenia, nie pobiera  się dodatkowej 

opłaty za przelew) 

4.2.1 na rachunek BS 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

4.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

5. Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego ( za wydawany nowy token) 100,00 zł 

6. Konsultacja u klienta  123,00 zł   (100,00 zł  +23% VAT) 
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7. Przelew ekspresowy BlueCash  - ( z rachunku bieżącego i pomocniczego) 

opłata pobierana od każdego przelewu: 
10,00 zł 

Podrozdział 5.2. INTERNET BANKING DLA FIRM  (do umów zawartych od dnia 19.12.2014 r) 
5.2.1 jednoosobowa działalność gospodarcza, działalność zarobkowa na własny rachunek, organizacje ustanowione dla celów społecznie lub gospodarczo 
użytecznych w tym: stowarzyszeń, fundacji, organizacji politycznych, społecznych, społeczno-zawodowych, wyznaniowych. 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Uruchomienie/ odwołanie usługi bez opłat 

2. Opłata miesięczna  za korzystanie z  usługi  30,00 zł 

3. Przelew 

3.1 Przelew z rachunków bankowych w PLN 
3.1.1 na rachunek BS 0,70 zł   

3.1.2 na rachunki w innych bankach krajowych 1,00 zł   

3.1.3.  Przelew SORBNET  

( na rachunki w innych bankach krajowych 

w systemie SORBNET)  

Uwaga: przelew w systemie SORBNET 

realizowany jest na rachunki w bankach 

poza Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

Powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
20,00 zł 

3.1.4. Przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju oraz 

przelew zagraniczny 

zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W 

OBROCIE DEWIZOWYM 

3.2. Przelew z rachunków bankowych w 
walucie wymienialnej 3.2.1 wewnętrzny na 

rachunek BS 

3.2.1.1 na rachunki 

oszczędnościowo-rozliczeniowe 
Bez opłat 

3.2.1.2 pozostałe rachunku w BS 

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie średnim 

NBP obowiązującym w dniu dokonania wpłaty 

nie mniej  niż 10,00 zł 

3.2.2. zewnętrzny na rachunek w innym banku w kraju oraz 

przelew zagraniczny 

zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. PRZEKAZ W 

OBROCIE DEWIZOWYM 

4. Stałe zlecenie: 

4.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia  bez opłat 

4.2 Realizacja zlecenia stałego z rachunków bankowych  

(opłata pobierana jest za każdorazowe  przekazanie 

środków w ramach zlecenia, nie pobiera  się dodatkowej 

opłaty za przelew) 

4.2.1 na rachunek BS 0,70 zł 

4.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych 1,00 zł 

5 . Indywidualne  instrumenty autoryzacyjne 
5.1 wydanie e-tokena (za każdy wydany e-token)  100,00 zł 

5.2 wydanie listy haseł jednorazowych bez opłat 

5.3 przesłanie przez Bank kodu autoryzującego - w formie SMS-a 

(za każdy wysłany przez BS SMS) 
bez opłat 

6. Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego ( za wydawany nowy token ) 100,00 zł 

7. Konsultacja u klienta 123,00 zł  (100,00 zł +23% VAT) 

8. Przelew ekspresowy BlueCash  - ( z rachunku bieżącego i pomocniczego) opłata pobierana od każdego przelewu 10,00 zł 

 
5.2.2 pozostałe podmioty niewymienione w pkt. 5.2.1 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Uruchomienie/ odwołanie usługi bez opłat 

2. Opłata miesięczna  za korzystanie z  usługi  

(  opłata uwzględnia wydanie 2 pierwszych e-tokenów) 
60,00 zł chyba, że umowa stanowi inaczej 

3. Indywidualne  instrumenty autoryzacyjne 3.1 wydanie kolejnego nowego e-tokena (za każdy wydany e-token)  100,00 zł 

3.2 wydanie listy  haseł jednorazowych bez opłat 

3.3 przesłanie przez Bank  kodu autoryzującego - w formie SMS-a 

(za każdy wysłany przez BS SMS) 
bez opłat 

4. Przelew 

4.1. Przelew z rachunków bankowych w PLN 
4.1.1 na rachunek BS 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

4.1.2 na rachunki w innych bankach krajowych 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

3.1.3.  Przelew SORBNET 

 ( na rachunki w innych bankach krajowych    

w systemie SORBNET)  

Uwaga: przelew w systemie SORBNET 

realizowany jest na rachunki  w bankach poza 

Grupą BPS. 

Poniżej kwoty 

1.000.000 zł 
25,00 zł 

Powyżej kwoty 

1.000.000 zł 
20,00 zł 

4.1.4. Przelew walutowy na rachunek w innym banku w kraju oraz 

przelew zagraniczny 

zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. 

PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

4.2. Przelew z rachunków bankowych w walucie 
wymienialnej 

4.2.1 wewnętrzny na rachunek BS 

4.2.1.1 na rachunki 

oszczędnościowo-rozliczeniowe 
Bez opłat 

4.2.1.2 pozostałe rachunku w BS 

0,15% kwoty wpłaty przeliczonej po kursie 

średnim NBP obowiązującym   

w dniu dokonania wpłaty 

nie mniej  niż 10,00 zł 

4.2.2. zewnętrzny na rachunek w innym banku w kraju oraz przelew zgodnie z postanowieniami DZIAŁU VIII. 
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zagraniczny PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 

5. Stałe zlecenie: 

5.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia bez opłat 

5.2 Realizacja zlecenia stałego z rachunków bankowych  

(opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach 

zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew) 

4.2.1 na rachunek BS 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

4.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych 1,50 zł  chyba, że umowa stanowi inaczej 

6. Wydanie nowego tokena w miejsce utraconego ( za wydawany nowy token) 100,00 zł 

7. Konsultacja u klienta 123,00 zł (100,00 zł  +23% VAT) 

8. Przelew ekspresowy BlueCash  - ( z rachunku bieżącego i pomocniczego) opłata pobierana od każdego przelewu: 10,00 zł 

ROZDZIAŁ 6. Doładowania telefonu GSM 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Doładowanie telefonu GSM poprzez system Internet Banking bez opłat 

2. Doładowanie telefonu GSM w placówce Banku bez opłat 

DZIAŁ IV. KREDYTY 

ROZDZIAŁ 1. Kredyty dla klienta indywidualnego 

Podrozdział 1.1 Kredyty konsumenckie 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1.Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego – od wnioskowanej kwoty kredytu 

 

opłata przyjmowana od składającego wniosek w dniu 

przyjęcia wniosku kredytowego 

1.1 Odnawialny dla posiadaczy ROR  

(W przypadku złożenia wniosku o  podwyższenie kwoty kredytu 

udzielonego w  ROR opłatę nalicza się  od różnicy pomiędzy 

dotychczasową  a nową wysokością kredytu. 

Opłaty nie pobiera się od złożonego wniosku o obniżenie kwoty 

kredytu w ROR) 

 

0,25%  max 300,00 zł 

 

1.2 Gotówkowy „Dla Ciebie” 

1.3 Pozostałe kredyty konsumenckie 

1.4 Gotówkowy „NA MARZENIA” 0,00% 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 2.1 Odnawialny dla posiadaczy ROR  1,00% 

2.2 Gotówkowy „NA MARZENIA” 4,00% 

2.3 Gotówkowy „Dla Ciebie” 3,00% 

2.4  Pozostałe kredyty konsumenckie  2.4.1  1,5%   -  dla klientów posiadających w 

banku rachunek bankowy. 

2.4.2    3%  -  dla klientów  nie 

wymienionych w pkt. 2.4.1 

3. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w  ROR( od różnicy pomiędzy dotychczasową  a nową wysokością kredytu) 1,00% 

4. Przedłużenie okresu kredytowania kredytu odnawialnego w ROR na kolejne 12 miesięcy ( od kwoty kredytu) 1,00% 

 

Podrozdział 1.2 Kredyt mieszkaniowy (wycofany z oferty od 01.07.2017 r.) 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego – od wnioskowanej kwoty kredytu 

    Opłata przyjmowana od składającego wniosek w dniu przyjęcia wniosku kredytowego 
0,25% min 20,00 zł max 500,00 zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 2.1   1,5%   -  dla klientów posiadających w banku 

rachunek bankowy. 

2.2    3%  -  dla klientów  nie wymienionych w pkt. 2.1 

Podrozdział 1.3 Kredyt mieszkaniowy „Własne cztery kąty” 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego – od wnioskowanej kwoty kredytu 

    Opłata przyjmowana od składającego wniosek w dniu przyjęcia wniosku kredytowego 
0,25% min 20,00 zł max 500,00 zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 2.1   1,5%   -  dla klientów posiadających w banku 

rachunek bankowy. 

2.2    3%  -  dla klientów  nie wymienionych w pkt. 2.1 

Podrozdział 1.4 Pozostałe kredyty obrotowe i inwestycyjne 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1.Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego – od wnioskowanej kwoty kredytu 

opłata przyjmowana od składającego wniosek w 

dniu przyjęcia wniosku kredytowego 

1.1 obrotowy 0,25%  max 300,00 zł 

1.2 inwestycyjny 0,25%  max 300,00 zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 2.1 obrotowy  2.1.1  1,5% - dla klientów posiadających w banku rachunek bankowy. 

2.1.2   3%  - dla klientów  nie wymienionych w pkt. 2.1.1 

2.2 inwestycyjny  

 

2.2.1   1,5%  - dla klientów posiadających w banku rachunek 

bankowy. 
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2.2.2   3%  -  dla klientów  nie wymienionych w pkt. 2.2.1 

 

Podrozdział 1.5 Kredyt konsolidacyjny 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego – od wnioskowanej kwoty kredytu 

    opłata przyjmowana od składającego wniosek w dniu przyjęcia wniosku kredytowego 
0,25% min 20,00 zł max 500,00 zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 1,50% 

Podrozdział 1.6 Kredyt z dotacją WFOŚiGW w Łodzi 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego – od wnioskowanej kwoty kredytu 

    Opłata przyjmowana od składającego wniosek w dniu przyjęcia wniosku kredytowego 
0,00 zł 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 2,00% 

ROZDZIAŁ 2. Kredyty dla klienta instytucjonalnego 
Podrozdział 2.1 Kredyty  obrotowe 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 

wniosku kredytowego – od wnioskowanej kwoty 

kredytu  

 

opłata przyjmowana od składającego wniosek w 

dniu przyjęcia wniosku kredytowego 

1.1 Kredyt w rachunku bieżącym rolników 

0,25% min 20,00 zł max 500,00 zł 

1.2 Kredyt w rachunku bieżącym pozostałych jednostek 

organizacyjnych 

1.3 Dopuszczalny debet w rachunku bieżącym 

1.4 Na rzeczowe środki do produkcji rolnej 

1.5 „pilne potrzeby” 

1.6 Kredyt „Wznowienie produkcji”
 1)

 

1.7 Pozostałe kredyty obrotowe z wyłączeniem kredytu  

opisanego w pkt 2.7 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 
2.1 Kredyt w rachunku bieżącym rolników 2,00% 

2.2 Kredyt w rachunku bieżącym pozostałych jednostek 

organizacyjnych 
1,50% 

2.3 Dopuszczalny debet w rachunku bieżącym  1,50% 

2.4 Na rzeczowe środki do produkcji rolnej 1,50% 

2.5 „Pilne potrzeby” 1,50% 

2.6 Kredyt „Wznowienie produkcji” 1,00% 

2.7 Kredyt preferencyjny z linii K02 2,00% 

2.8 Pozostałe kredyty obrotowe 
Min. 1,50% max. 5% 

w zależności od pracochłonności i poniesionych kosztów 

3. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w  rachunku bieżącym (od różnicy pomiędzy dotychczasową  a 

nową wysokością kredytu) 
1,50% 

4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w  rachunku bieżącym w ramach Pakietu Srebrnego, Złotego              

i Platynowego ( od różnicy pomiędzy dotychczasową  a nową wysokością kredytu) 
1,00% -1,50% 

5. Prowizja za gotowość finansową
2  

- miesięczna 
5.1 dla Posiadaczy rachunku bieżącego 1,00% 

5.2 dla Posiadaczy Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego od 0,5% do 1,00 % 

6. Prowizja za administrowanie rachunkiem 

kredytowym z dopłatami ARiMR 
3)

 
6.1 dla Umów zawartych do 19.03.2013 roku 0,15% 

6.2 dla Umów zawartych od 20.03.2013 roku do 31.12.2014 r. 0,25% 

1) W przypadku udzielenia kredytu  opłata ta jest zaliczana na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu wymienionej w pkt 2, odpowiednio dla danego kredytu. 

2) W stosunku rocznym. Prowizja dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. Prowizja  pobierana jest miesięcznie, od różnicy pomiędzy kredytem  do dyspozycji  a wykorzystanym. 

3) Naliczana kwartalnie za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy wg zadłużenia na ostatni dzień miesiąca kończącego dany kwartał, pobierana w ostatnim dniu kwartału 

kalendarzowego. 

 

Podrozdział  2.2 Kredyty  inwestycyjne 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 

wniosku kredytowego – od wnioskowanej kwoty 

kredytu 

 

opłata przyjmowana od składającego wniosek         

w dniu przyjęcia wniosku kredytowego 

1.1 Kredyt inwestycyjny na pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą 

 

0,25% min 20,00 zł max 500,00 zł 

1.2 Kredyt „Dobra inwestycja” 

1.3 Kredyt inwestycyjny z premią Banku Gospodarstwa Krajowego 

1.4 Pozostałe kredyty inwestycyjne z wyłączeniem kredytu  opisanego w pkt 

2.3 

2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu: 
2.1 Kredyt  inwestycyjny na pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą 

Min.  1,50% max. 5%  w zależności od 

pracochłonności i poniesionych kosztów 

2.2 Kredyt „Dobra inwestycja” 2,00% 

2.3  kredyt preferencyjny z linii: RR, Z, PR, K01 2,00% 

2.4  Kredyt inwestycyjny z premią Banku Gospodarstwa Krajowego 1,00% 

2.5 Pozostałe kredyty inwestycyjne 
Min. 1,50 % max. 5,00% w zależności 

od pracochłonności i poniesionych 
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kosztów 

3. Prowizja za administrowanie rachunkiem 

kredytowym z dopłatami ARiMR 
1)

 

3.1 dla Umów zawartych do 19.03.2013 roku 0,15% 

3.2 dla Umów zawartych od 20.03.2013 roku do 31.12.2014 r. 0,25% 

4. Prowizja za administrowanie rachunkiem kredytowym „AGRO-INWESTYCJE”
1)

(dotyczy kredytów, których wnioski  o kredyt 
„AGRO-INWESTYCJE”

 
 wpłynęły do Banku do 31.03.2014 r.) 0,25% 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem – prowizja rekompensacyjna 

UWAGA: Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat 

kredytu. 

jednorazowo od kwoty wcześniejszej 

spłaty - 

według Umowy z Klientem max. 1,50% 

1) Naliczana kwartalnie za każdy rozpoczęty kwartał  kalendarzowy wg zadłużenia na ostatni dzień miesiąca kończącego dany kwartał, pobierana w  ostatnim dniu kwartału 

kalendarzowego. 

DZIAŁ V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ  RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Wpłaty na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłaty kredytów 

realizowanych  z rachunków kredytowych, 
bez opłat 

2. Przejęcie długu 150,00 zł niezależnie od kwoty przejętego długu 

3. Prolongowanie terminu 

spłaty kredytu  lub jego 

części- od kwoty 

prolongowanej 

3.1 Kredyt  obrotowy  z dopłatą do oprocentowania ARiMR na wznowienie produkcji         

w gospodarstwie rolnym - bez względu na okres   
2,00% 

3.2 Pozostałe kredyty  3.2.1 na okres  do 3 miesięcy 0,50% 

3.2.2 na okres  powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1,00% 

3.2.3 na okres powyżej  6 miesięcy do 9 miesięcy 1,50% 

3.2.4 na okres powyżej  9 miesięcy do 12 miesięcy 2,00% 

3.2.5 na okres powyżej 12 miesięcy 3,00% 

4. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu  kredytów bankowych i 

innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 
20,00 zł 

5. Wydanie kserokopii umowy o kredyt i  potwierdzenie zgodności z oryginałem, 10,00 zł 

6. Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia historii 

udzielonego klientowi kredytu. 

6.1 kredyt udzielony został w roku bieżącym 10,00 zł 

6.2 kredyt udzielony został w roku poprzednim 10,00 zł za każdy kolejny rok, 

7. Wydanie Klientowi opinii: 

7.1 o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty 

bankowe z roku bieżącego 

61,50 zł 
(50,00 +23%VAT ) 

7.2 o jego sytuacji finansowej w oparciu o dokumenty 

bankowe z lat ubiegłych 

123,00 zł 
(100,00 zł +23%VAT ) 

7.3 innych opinii, w tym o zdolności kredytowej 
369,00 zł 

(300,00 zł + 23%VAT) 

8. Restrukturyzacja kredytu (konwersja, ugoda, inne)  50,00 zł 

9.Opłata za sporządzenie wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej, na wniosek 

ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, 

0,5 % kwoty kredytu 

min 100,00 zł max 1.000,00 zł 

10. Sporządzenie i wysłanie wezwań do zapłaty oraz monitów do dłużnika lub jego poręczycieli ( kwota płatna przez 

dłużnika za każdy wysłany wezwanie/monit) – dotyczy klientów instytucjonalnych  
15,00 zł 

 11. Sporządzenie i wysłanie wezwań do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli ( kwota płatna przez 

dłużnika za każde wysłane wezwanie/upomnienie) – dotyczy klientów indywidualnych  
0,00 zł 

12. Telefon interwencyjny do klienta w sprawie opóźnienia w spłacie  (udokumentowane notatką z rozmowy) bez opłat 

13. Za inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywanych na wniosek klienta np. wydanie zaświadczenia 

dotyczącego spłaty kredytu 
1)

 itp. 
20,00 zł 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy ( dotyczy  wyłącznie dokumentów złożonych przez klienta 

w Banku do wniosku kredytowego)  z wyłączeniem pkt. 5 
1,00  zł za stronę 

15.Wydanie promesy do kredytu - od kwoty wydanej promesy. 0,20% 

16.  Dokonanie kontroli przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania inwestycyjnego ( dotyczy kredytu  na finansowanie 

przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania inwestycyjnego  dla Dewelopera). 
Opłata pobierana jest za każdą kontrolę.  
Kontrola przeprowadzona jest: 
1) w trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego,  
2) przed stawianiem do dyspozycji Kredytobiorcy poszczególnych transz kredytu , 
3) po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego/ zadania inwestycyjnego,  

zgodnie z przedstawionym przez dewelopera harmonogramem, 
4) po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego/zadania inwestycyjnego. 

1.845,00 zł ( 1.500,00 zł +VAT) 

17. Zmiana warunków umowy o kredyt 
dokonywanych na wniosek klienta 

(płatna jednorazowo od każdego 
aneksu

2)
) 

17.1 klienta indywidualnego 
17.1.1 Kredyty konsumenckie bez opłat 

17.1.2 pozostałe kredyty 50,00 zł 

17.2 klienta instytucjonalnego 
od 50,00 do 500,00 zł 

w zależności od pracochłonności  
i poniesionych kosztów 

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

2) Opłaty za aneks nie pobiera się w przypadku dokonywania prolongaty i podwyższenia kwoty kredytu. 

DZIAŁ  VI  KARTY 

ROZDZIAŁ 1. Karty debetowe 

Podrozdział 1.1. Karty debetowe wydawane w ramach organizacji płatniczej MASTERCARD: 
1.1.1. MASTERCARD DEBIT (karta spersonalizowana i niespersonalizowana) 

Rodzaj czynności /usługi Tryb pobierania Wysokość prowizji/ opłat 
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MASTERCARD ROR DEBIT, MASTERCARD INSTANT ISSUE 

ROR, MASTERCARD JUNIOR DEBIT,                             

MASTERCARD ROLNIK DEBIT  

1. Opłata za wydanie  nowej karty jednorazowo 0,00 zł 

2. Opłata za wznowienie karty  jednorazowo 0,00 zł 

3. Opłata za wydanie duplikatu karty jednorazowo 10,00 zł 

4. Powtórne generowanie kodu PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 8,00 zł 

5. Transakcje  bezgotówkowe w kraju i za granicą od kwoty transakcji bez opłat 

6. Wypłaty 

gotówkowe w kraju:  

6.1. we wskazanych bankomatach Grupy BPS i 

innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 

umowami o współpracy 

( lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i 

na stronie internetowej Banku www.bsbr.pl) 

od kwoty transakcji 0,00 zł 

6.2. w innych 

bankomatach 

w kraju: 

6.2.1.  z rachunków 

oszczędnościowo-rozliczeniowych 

od kwoty transakcji 0,00 zł 

6.2.2. z rachunków 

rozliczeniowych dla rolników  

od kwoty transakcji 4,00 zł 

6.3. w punktach akceptujących kartę w kraju od kwoty transakcji 5,00 zł 

6.4. w placówkach Poczty Polskiej od kwoty transakcji 5,00 zł 

7. Wypłaty 

gotówkowe za 

granicą: 

 

7.1. w  bankomatach akceptujących kartę za granicą od kwoty transakcji 2 %  wartości transakcji, min. 10,00 zł 

7.2. w punktach akceptujących kartę za granicą od kwoty transakcji 2 %  wartości transakcji, min.10,00 zł 

8. Awaryjna wypłata  gotówki  za  granicą po utracie karty 

 jednorazowo 

Wypłata dokonywana jest na zasadach i zgodnie z cennikiem 
organizacji Mastercard 

 

9. Sprawdzenie salda w bankomacie świadczącym taką usługę                                                         
(lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
www.bsbr.pl) 

jednorazowo bez opłat 

10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany 

okres 
jednorazowo 3,00 zł 

11. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0,00 zł 

12. Opłata  za 
użytkowanie  karty 

1) 

(Opłata pobierana za 
każdą wydaną kartę) 

12.1 rachunek 
oszczędnościowo-
rozliczeniowy: 

 

 12.1.1 ROR JUNIOR 

miesięcznie 
 

(opłata naliczana            
w ostatnim dniu 

roboczym 
poprzedzającym ostatni 

dzień miesiąca) 

0,00 zł 

 

12.1.2. ROR MŁODY+ 0,00 zł 

- jeśli suma transakcji  bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym  przekracza 300,00 zł 

5,00 zł 

- jeśli suma transakcji  bezgotówkowych rozliczonych w 

poprzednim okresie miesięcznym nie przekracza 300,00 zł 

12.1.3. ROR AKTYWNY 

12.1.4. ROR PRZYSTĘPNY 

12.2. rachunek rozliczeniowy rolników  

 

13. Zmiana kodu PIN (we wskazanych przez Bank Spółdzielczy                                             

w Białej Rawskiej bankomatach – lista bankomatów dostępna w placówkach 

Banku i na stronie internetowej Banku www.bsbr.pl) 

jednorazowo bez opłat 

14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo bez opłat 

15. Cash back od transakcji 2,00 zł 

16. Zmiana limitów na karcie od zmiany bez opłat 

1)
Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym wydano kartę (nie dotyczy wznowienia karty) 

1.1.2. MASTERCARD BUSINESS DEBIT (karta spersonalizowana i niespersonalizowana) 

Rodzaj czynności /usługi Tryb pobierania 

Wysokość prowizji/ opłat 

MASTERCARD BUSINESS DEBIT,                                                     

MASTERCARD INSTANT ISSUE BUSINESS 

1. Opłata za wydanie  nowej karty jednorazowo 0,00 zł 

2. Opłata za wznowienie karty  jednorazowo 30,00 zł 

3. Opłata za wydanie duplikatu karty jednorazowo 15,00 zł 

4. Powtórne generowanie kodu PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 8,00 zł 

5. Transakcje bezgotówkowe w kraju i za granicą od kwoty transakcji bez opłat 

6. Wypłaty gotówkowe w 

kraju:   

6.1. we wskazanych bankomatach Grupy 

BPS i innych banków krajowych zgodnie z 

zawartymi umowami o współpracy 

( lista bankomatów dostępna w placówkach 

Banku i na stronie internetowej Banku 

www.bsbr.pl) 

od kwoty transakcji 0,00 zł 

6.2. w innych bankomatach w kraju 
od kwoty transakcji 1% od kwoty wypłaconej nie mniej niż 4,00 zł 

6.3. w punktach akceptujących kartę w kraju od kwoty transakcji 5,00 zł 

6.4. w placówkach Poczty Polskiej od kwoty transakcji 5,00 zł 

7. Wypłaty gotówkowe za 

granicą: 

7.1. w  bankomatach akceptujących kartę za 

granicą 
od kwoty transakcji 2 %  wartości transakcji, min. 10,00 zł 
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7.2. w punktach akceptujących kartę za 

granicą 
od kwoty transakcji 2 %  wartości transakcji, min. 10,00 zł 

8. Awaryjna wypłata  gotówki  za  granicą po utracie karty jednorazowo 
Wypłata dokonywana jest na zasadach i zgodnie z cennikiem 

organizacji MasterCard 

9. Sprawdzenie salda w bankomacie świadczącym taką usługę                                         

( lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej 

Banku www.bsbr.pl) 

jednorazowo bez opłat 

10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 

wskazany okres 
jednorazowo 3,00 zł 

11. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0,00 zł 

12. Opłata  za użytkowanie  karty (za każdą wydaną kartę do rachunków 

rozliczeniowych) 
1)

 

Miesięcznie 

 

(opłata naliczana w 

ostatnim dniu 

roboczym 

poprzedzający ostatni 

dzień miesiąca) 

0,00 zł 

- jeśli suma transakcji  bezgotówkowych rozliczonych w poprzednim okresie 

miesięcznym  przekracza 300,00zł 

5,00 zł 

- jeśli suma transakcji  bezgotówkowych  rozliczonych w poprzednim okresie 

miesięcznym nie przekracza 300,00 zł 

13. Zmiana kodu PIN (we wskazanych przez Bank Spółdzielczy w Białej 

Rawskiej bankomatach – lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i 

na stronie internetowej Banku www.bsbr.pl) 

jednorazowo bez opłat 

14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo bez opłat 

15. Cash back od transakcji 2,00 zł 

16. Zmiana limitów na karcie od zmiany bez opłat 

1)
Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym wydano kartę (nie dotyczy wznowienia karty) 

ROZDZIAŁ 2. Karty bankomatowe/lokalne: 

Podrozdział 2.1. Karty bankomatowe/lokalne (do umów zawartych do 31.01.2015 r.) – Tabela obowiązuje do 30.06.2016 r. 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. wydanie karty bez opłat 

2. wznowienie karty bez opłat 

3. powtórne generowanie numeru PIN bez opłat 

4. zmiana PIN w bankomacie BS w Białej Rawskiej bez opłat 

5. zastrzeżenie karty bez opłat 

6. rozpatrzenie reklamacji, wyjaśnienie transakcji wątpliwej bez opłat 

7. wypłata gotówki  w bankomatach BS w Białej Rawskiej i banków, które przystąpiły do porozumienia  o wzajemnym honorowaniu kart lokalnych ( lista bankomatów dostępna       

w placówkach i na stronie internetowej Banku) 

7.1 z rachunków nierolniczych prowadzonych przez BS 
0,3% od kwoty wypłaconej, nie mniej niż 2,00 zł, 

max. 200,00 zł chyba, że umowa stanowi inaczej 

7.2 z rachunków rolniczych prowadzonych przez BS 
0,1% od kwoty wypłaconej, nie mniej niż 1,50 zł,  

max. 200,00 zł 

7.3 z  rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych prowadzonych przez BS  bez opłat 

8. sprawdzenie w bankomacie BS w Białej Rawskiej wysokości dostępnych środków  bez opłat 

9. czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty bez opłat 

10. sporządzenie wyciągu w bankomacie BS w Białej Rawskiej bez opłat 

Podrozdział 2. 2. Karty lokalne/bankomatowe 
Postanowienia Podrozdziału 2.2 Karty lokalne (bankomatowe) mają zastosowanie dla: 
1) Umów o kartę lokalną (bankomatową) zawartych do 31.01.2015 r.

 1)
 

2) Umów o kartę lokalną (bankomatową) zawartych od 07.04.2016 r. 

Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Wydanie karty bez opłat 

2. Wznowienie karty bez opłat 

3. Generowanie kodu PIN na wniosek Użytkownika karty bez opłat 

4. Zmiana kodu PIN w sieci bankomatów BSBR  bez opłat 

5. Zastrzeżenie karty bez opłat 

6. Wypłata gotówki  w bankomatach: 

( w sieci bankomatów BSBR; bankomatach innych 

banków, które przystąpiły do porozumienia                                    

o wzajemnym honorowaniu kart lokalnych w kraju - lista 

bankomatów dostępna w placówkach Banku i na 

stronie internetowej Banku www.bsbr.pl) 

6.1. z rachunków bieżących i pomocniczych                                                     

(z wyłączeniem rachunków rolniczych) 

0,3% od kwoty wypłaconej, nie mniej niż 2,00 zł, 

max. 200,00 zł chyba, że umowa stanowi 

inaczej 

6.2. z rachunków rolniczych prowadzonych przez BS 0,1% od kwoty wypłaconej, nie mniej niż 1,50 zł,  

max. 200,00 zł 

6.3. z  rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych  bez opłat 
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7. Sprawdzenie w sieci bankomatów BSBR wysokości dostępnych środków  bez opłat 

8. Odblokowanie kodu PIN bez opłat 

9. Sporządzenie wyciągu w sieci bankomatów BSBR  bez opłat 
1)

 Klienci, którzy mieli zawartą z Bankiem Umowę o kartę lokalną (bankomatową) przed dniem 07.04.2016 roku, postanowienia niniejszego Podrozdziału 2.2, obowiązują z dniem 

01.07.2016 r 

ROZDZIAŁ  3 . Karty kredytowe 

Podrozdział 3.1. Karty wydawane w ramach organizacji płatniczej MasterCard  

3.1.1. Karty MasterCard Credit 

Rodzaj czynności /usługi 
Prowizja/ opłata 

Tryb pobierania Wysokość 

1. wydanie nowej karty jednorazowo 0,00 zł 

2. wznowienie karty jednorazowo 0,00 zł 

3. Opłata za obsługę karty głównej:  

Opłata pobierana od 2 roku użytkowania karty głównej, 

jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji 

bezgotówkowych i gotówkowych obciążających 

rachunek karty wynosi: 

3.1 mniej niż 6.000,00 zł  rocznie 54,00 zł 

3.2 co najmniej 6.000,00 zł rocznie 0,00 zł 

4. wydanie duplikatu karty. jednorazowo 0,00 zł 

5. powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. jednorazowo 0,00 zł 

6. Transakcje bezgotówkowe dokonywane w kraju i za granicą jednorazowo 0,00 zł 

7. wypłata gotówki w bankomatach i  w kasach obcych 

banków za pomocą urządzenia POS: 
7.1 w kraju jednorazowo od kwoty wypłaty 

3,00 % 

min. 5,00 zł 

7.2 za granicą jednorazowo od kwoty wypłaty 
2,00 % 

min. 20,00 zł 

8. przelew z karty za przelew 
3,00 % 

min. 10,00 zł 

9. sprawdzenie salda w bankomacie, jednorazowo 0,00 zł 

10. rozpatrzenie reklamacji. jednorazowo 0,00 zł 

11. zastrzeżenie karty  jednorazowo 0,00 zł 

12. przekazanie  przez Bank wydruku miesięcznego zestawienia operacji. jednorazowo 0,00 zł 

13. zmiana danych Użytkownika karty. jednorazowo 0,00 zł 

 14. obsługa nieterminowej spłaty.* 

* Bank pobiera opłatę za wezwanie tylko jeden raz w okresie rozliczeniowym wynikającym z 

umowy. 

jednorazowo 20,00 zł 

 15. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda 3% min. 40,00 zł 

16. Awaryjna wypłata  gotówki  za  granicą po utracie karty jednorazowo 
Wypłata dokonywana jest na 

zasadach i zgodnie z cennikiem 
organizacji MasterCard 

17. Zmiana kodu PIN (we wskazanych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej bankomatach 

– lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) 
jednorazowo bez opłat 

18.Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo bez opłat 

19.Cash back od transakcji 2,00 zł 

20. Zmiana limitów na karcie od zmiany bez opłat 

3.1.2. Karty MasterCard Business Credit 

Rodzaj czynności /usługi 
Prowizja/ opłata 

Tryb pobierania Wysokość 

1.  wydanie karty jednorazowo 0,00 zł 

2. wznowienie karty jednorazowo 0,00 zł 

3. opłata za obsługę karty:  

Opłata pobierana za każda wydana kartę od 2 roku 

użytkowania karty, jeżeli w roku poprzednim wartość 

transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 

zrealizowanych kartą wynosiła: 

3.1 mniej niż 20.000,00 zł  rocznie 60,00 zł 

3.2 co najmniej 20.000,00 zł rocznie 0,00 zł 

4. wydanie duplikatu karty. jednorazowo 30,00 zł 

5. powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. jednorazowo 0,00 zł 

6. Transakcje bezgotówkowe dokonywane w kraju i za granicą. jednorazowo 0,00 zł 

7. wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków:     
7.1 w kraju jednorazowo od kwoty wypłaty 

 3,00 % 

min. 5,00 zł 

7.2 za granicą jednorazowo od kwoty wypłaty 
 3,00 % 

min. 10,00 zł 

8. przelew z karty za przelew 
 3,00 % 

min. 10,00 zł  

9. sprawdzenie salda w bankomacie, jednorazowo 0,00 zł 

10. rozpatrzenie reklamacji. jednorazowo 0,00 zł 
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11. zastrzeżenie karty  jednorazowo 0,00 zł 

12. przekazanie przez Bank wydruku miesięcznego zestawienia operacji. jednorazowo 0,00 zł 

13.  zmiana danych Użytkownika karty. jednorazowo 0,00 zł 

 14. obsługa nieterminowej spłaty.* 

     * kwota płatna za każde wysłane wezwanie /upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową 
jednorazowo 20,00 zł 

 15.  Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda 5% min. 100,00 zł  

16. Awaryjna wypłata  gotówki  za  granicą po utracie karty jednorazowo 
Wypłata dokonywana jest na 

zasadach i zgodnie z cennikiem 
organizacji MasterCard 

17. Zmiana kodu PIN (we wskazanych przez Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej bankomatach 

– lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) 
jednorazowo bez opłat 

18.Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo bez opłat 

19.Cash back od transakcji 2,00 zł 

20. Zmiana limitów na karcie od zmiany bez opłat 

DZIAŁ VII. POZOSTAŁE USŁUGI 

ROZDZIAŁ 1.  Gwarancje bankowe lub poręczenia      
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie  zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia – od  kwoty gwarancji 

lub poręczenia 

(opłata przyjmowana od Zleceniodawcy w dniu przyjęcia zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia) 

0,25% min 20,00 zł max 500,00 zł 

2. Prowizja za korzystanie z gwarancji lub poręczenia - za każdy m-c udzielonej gwarancji lub poręczenia 

Uwaga! Łączna kwota pobranej prowizji wynosi nie  mniej niż 100 zł. Prowizja płatna w dniu wydania  gwarancji 

lub poręczenia. 

0,1%  od kwoty gwarancji lub poręczenia. 

ROZDZIAŁ 2. Skrytki depozytowe 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. wynajem skrytki depozytowej  36,90 zł miesięcznie (30,00 zł +VAT 23%) 

ROZDZIAŁ 3. Zastrzeżenia dokumentów w CBD-DZ 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1.  zastrzeżenie zgłoszone przez klienta banku  12,30 zł od jednego dokumentu (10,00 zł +VAT 23%) 

2.  zastrzeżenie zgłoszone przez osobę niebędącą  klientem banku 24,60 zł od jednego dokumentu (20,00 zł +VAT 23%) 

3.  odwołanie zastrzeżenia  bez opłat 

ROZDZIAŁ 4. Wrzutnia do skarbca nocnego 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1.  udostępnienie wrzutni do skarbca nocnego  100,00 zł  jednorazowo 

2.  udostępnienie  kluczy do wrzutni bez opłat 

3.  udostępnienie portfeli do wrzutni bez opłat 

4. Wydanie dodatkowego klucza ( w przypadku zgubienia ) w miejsce utraconego 30,00 zł 

5. Wydanie dodatkowego portfela 50,00 zł 

ROZDZIAŁ 5. Inne 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Opłata za sporządzenie i przesłanie zainteresowanemu Bankowi informacji w zakresie uregulowanym w 

ustawie Prawo bankowe 
200,00 zł. 

2. Za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielania pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy  

poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, organów lub instytucji o których mowa w art. 110 Prawa 

bankowego.  

bez opłat 

3. Potwierdzenie telefaxem wykonania operacji bankowej na zlecenie klienta posiadającego rachunek w naszym 

BS i innych Klientów, którzy realizują w Banku potwierdzaną płatność. 
6,15 zł od jednego dokumentu ( 5,00 zł +VAT 23%) 

4. Wykonanie kopii umowy ( rachunku lub kredytu) i potwierdzenie przez pracownika za zgodność z oryginałem 10,00 zł 

5. Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych prowadzonych w bankach lub spółdzielczych kasach 

oszczędnościowo –kredytowych na terytorium Polski pozyskanej z Centralnej Informacji. 

40,00 zł  

Opłata pobierana przy składaniu wniosku za każdą 

informację dotyczącą rachunków jednej osoby. 

DZIAŁ VIII. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 
Rodzaj czynności /usługi Wysokość prowizji/ opłat 

I.  Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym
1
, 

1. Przelewy SEPA
2 
w ciężar rachunku  złotowego lub wpłaty  gotówkowej: 15,00 zł 

  

2. Polecenia wypłaty
3
  w ciężar rachunku złotowego lub 

wpłaty gotówkowej 

Uwaga: Dodatkowo pobiera się  zryczałtowane koszty 
banków pośredniczących określone w pkt. 8 w przypadku 
opcji kosztowej „OUR” 

3.1 Przy kwotach  do 5.000,00 EUR  lub równowartości w innej 
walucie 20,00 zł 

3.2  Przy kwotach pow. 5.000,00 EUR nie przekraczające 
50.000,00 EUR, lub równowartości w innej walucie  30,00 zł 

3.3  Przy kwotach pow. 50.000,00 EUR  lub równowartości      
w innej walucie 40,00 zł 

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

członkowskie UE 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.2. 
30,00 zł 
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4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi  i złotowymi w  Grupie BPS (z polecenia Klientów Banku 

BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych) 
20,00 zł 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie 

dewizowym w trybie pilnym: 

Uwaga: opłatę pobiera się  niezależnie od prowizji  

zgodnie z pkt.2; 3 

z datą waluty „dziś” 100,00 zł 

6. Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym- wstrzymanie płatności 90,00 zł + koszty banków trzecich 

7. Zmiany/ korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 90,00 zł + koszty banków trzecich 

8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty w przypadku 
gdy zleceniodawca ponosi koszty banków polskich                      
i zagranicznych - polecenie wypłaty 
Uwaga: opłatę pobiera się  niezależnie od prowizji  
zgodnie z  pkt.2; 3; 5. 

9.1. Przy kwotach nie przekraczających 5 000,00 EUR  lub jej 

równowartości w innej walucie wymienialnej 
60,00 zł 

9.2. Przy kwotach od 5.000,01 EUR do 50.000,00 EUR  lub 

równowartości w innej walucie 
65,00 zł 

9.3. Przy kwotach od 50.000,01 EUR do bez ograniczeń lub 

równowartości w innej walucie 
70,00 zł 

II.  Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym
1
, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno- rentowe  

1. Przelewy SEPA
2
 15,00 zł 

2. Polecenia wypłaty
3
 20,00 zł 

3. Brak kodu  SWIFT lub brak IBAN od każdego polecania  wypłaty  30,00 zł + ewentualne koszty banków trzecich 

III. Wyjaśnienia /poszukiwania przekazów walutowych  w obrocie  międzynarodowym 90,00 zł + koszty banków trzecich 

IV.  Czeki zagraniczne: 

 1. Inkaso czeków 37,00 zł 

2. Zwrot  nieopłaconego czeku  przez  płatnika- opłata jest  pobierana  od  podawcy czeku 37,00 zł + koszty banków trzecich 

3.Skup czeków podróżnych 25,00 zł 

V. Inkaso dokumentowe/ finansowe 

1. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę 

Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 
380,00 zł 

2. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego 

poręczenie lub gwarancję 

Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od każdego weksla 

380,00 zł 

3. Oddanie weksla do protestu koszty notarialne 

1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew SEPA. 

2) Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały 

umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

a) waluta transakcji EUR; 

b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego Beneficjenta oraz Zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 

c) koszty „SHA”; 

d) tryb realizacji standardowy; 

e) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

f) bank płatnika i bank odbiorcy przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie 

internetowej BPS S.A.: www.bankbps.pl. 

3) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej zlecenie 

płatnicze polegające na dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego Beneficjenta/Odbiorcy.  
4) W przypadku przekazów składanych w placówce Banku od równowartości powyżej 20 000,00 PLN, ustalonej według obowiązującego w dniu realizacji kursu średniego NBP, 

istnieje możliwość indywidualnej negocjacji z Bankiem kursu kupna/sprzedaży waluty pod warunkiem udzielenia Bankowi przez Posiadacza rachunku stosownego 
pełnomocnictwa. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w Banku.  

Zarząd  
Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej 


