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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI
1. Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowana w Banku Spółdzielczym w Łapach zwana dalej Taryfą ma
zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Łapach, zwanego
dalej Bankiem.
2. Opłaty i prowizje pobierane są:
- po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;
- miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;
- zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;
- zgodnie z zawartą umową.
3. Opłata za prowadzenie rachunku w walucie obcej oraz inne operacje wykonane na tym rachunku na zlecenie
klienta, pobierana jest z rachunku walutowego lub rachunku prowadzonego w PLN – zgodnie z pisemnym
oświadczeniem klienta.
4. Za przelewy przychodzące w walucie obcej opłata za transakcję pobierana jest z rachunku odbiorcy
wskazanego w przekazie. Dopuszcza się możliwość innego sposobu pobierania opłaty.
5. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS pobiera się od wpłacającego.
6. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od posiadacza rachunku
zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą
prowizji i opłat.
7. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z instytucjami lub
przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS pobiera prowizję lub opłatę od tych
instytucji w wysokości określonej w umowie.
8. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
- wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i odsetkowych) zaciągniętych w BS,
- wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz
rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
- wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów
szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, na cele dobroczynne i charytatywne,
- wpłat i wypłat z rachunków oszczędnościowych oraz za ich otwarcie i prowadzenie.
9. Zarząd Banku Spółdzielczego w Łapach ma możliwość w ramach kompetencji do negocjacji wysokości prowizji
i opłat oraz oprocentowania.
10. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnych do dwóch miejsc po
przecinku.
11. 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.
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. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.
14. Za usługi nietypowe i nieprzywidziane w Taryfie opłat i prowizji Zarząd Banku Spółdzielczego w Łapach może
ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub wg 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. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku
do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.
16. Wszystkie prowizje i opłaty niemogące korzystać ze zwolnienia z VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
są opodatkowane podatkiem VAT z wysokości 23%. Osoba przyjmująca opłatę na prośbę klienta wystawia
fakturę VAT.
17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.
18. Taryfa prowizji i opłat dostępna jest w siedzibie/filiach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

TABELE OPŁAT I PROWIZJI
I.

RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
I.1. Rachunek bankowy dla osób fizycznych – ROR

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

bez opłat

2.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

2 zł

4.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

1 zł

5.

Usługa SMS

6.

Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło

7.

Za przelewy z ROR i stałe zlecenia :
1) w placówce banku na rachunki prowadzone przez BS w Łapach
2) w placówce banku na rachunki prowadzone przez inne banki w kraju
3) przez internet
4) szybki przelew SORBNET w placówce Banku
5) szybki przelew SORBNET przez internet
6) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
7) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu
10.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet 5
szt.

8.

Realizacja polecenia zapłaty

9.

Sporządzenie wyciągu na koniec miesiąca

10.
11.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości
salda na rachunku itp.
Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

12.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym

13.

Za sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z r-ku oszczędnościowo-rozliczeniowego
2) potwierdzenia wykonania przelewu

3 smsy - 1 zł
za każdy następny – 0,35
zł
5 zł

bez opłat
2 zł
1 zł
30 zł
25 zł
10 zł
5 zł

2 zł
bez opłat
30 zł + VAT
30 zł + VAT
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł
2 zł
2 zł

14.

Przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

bez opłat

15.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania itp.)

bez opłat

16.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu

30 zł

17.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci.
Cesja praw z rachunku

20 zł

18.
19.

40 zł

Dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez
inny bank.

40 zł

20.

Wydanie kopii umowy

20 zł

21.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

20 zł

22.

Prowizja od wypłat z rachunku od kwot 50 tys. zł i wyższej

0,1 %

23.

Likwidacja rachunku

Obowiązuje od 01.05.2021r.

5 zł

I.2. Rachunek bankowy dla osób fizycznych – ROR PAKIET
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

4.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

bez opłat

5.

Przelewy internetowe

bez opłat

6.

Usługa SMS

bez opłat

7.

Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło

bez opłat

10.

Za przelewy z konta i stałe zlecenia :
1) w placówce banku na rachunki prowadzone przez BS w Łapach
2) w placówce banku na rachunki prowadzone przez inne banki w kraju
3) szybki przelew SORBNET w placówce Banku
4) szybki przelew SORBNET przez internet
5) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
6) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu
10.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet
5 szt.

5 zł

bez opłat
2 zł
30 zł
25 zł
10 zł
5 zł

11.

Realizacja polecenia zapłaty

2 zł

12.

Sporządzenie wyciągu na koniec miesiąca

13.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości
salda na rachunku itp.

30 zł + VAT

14.

Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

30 zł + VAT

15.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku

2 zł za jedną stronę
nie więcej niż 50 zł

16.

Za sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku
2) potwierdzenia wykonania przelewu

bez opłat

2 zł
2 zł

17.

Przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

bez opłat

18.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci.

20 zł

19.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu.

30 zł

20.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania posiadacza itp.)

bez opłat

21.

Cesja praw z rachunku

40 zł

22.

Dokonanie blokady rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank.

40 zł

23.

Wydanie kopii umowy

20 zł

24.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

20 zł

25.

Prowizja pobierana od wypłat z rachunku od kwot 50 tys. zł i wyższej

0,1 %

26.

Likwidacja rachunku

Obowiązuje od 01.05.2021r

5 zł

I.3. Rachunek bankowy dla osób fizycznych – ROR PAKIET 13+
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

bez opłat

4.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

bez opłat

5.

Przelewy internetowe

bez opłat

6.

Usługa SMS

bez opłat

7.

Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło

bez opłat

8.

Za przelewy z konta i stałe zlecenia :
1) w placówce banku na rachunki prowadzone przez BS w Łapach
2) w placówce banku na rachunki prowadzone przez inne banki w kraju
3) szybki przelew SORBNET w placówce Banku
4) szybki przelew SORBNET przez internet
5) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
6) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu
10.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet
5 szt.

bez opłat
2 zł
30 zł
25 zł
10 zł
5 zł

9.

Realizacja polecenia zapłaty

10.

Sporządzenie wyciągu na koniec miesiąca

11.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości
salda na rachunku itp.

30 zł + VAT

12.

Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

30 zł + VAT

13.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku

2 zł za jedną stronę
nie więcej niż 50 zł

14.

Za sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku
2) potwierdzenia wykonania przelewu

15.

Przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

16.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci.

17.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania posiadacza itp.)

2 zł
bez opłat

2 zł
2 zł
bez opłat

20 zł

bez opłat

18.

Wydanie kopii umowy

20 zł

19.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

20 zł

20.

Likwidacja rachunku

5 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

I.4. Rachunek bankowy dla osób fizycznych – ROR 13 Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

bez opłat

4.

Usługa SMS

bez opłat

5.

Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło

bez opłat

6.

Za przelewy z konta i stałe zlecenia :
1) w placówce banku na rachunki prowadzone przez BS w Łapach
2) w placówce banku na rachunki prowadzone przez inne banki w kraju
3) szybki przelew SORBNET w placówce Banku
4) szybki przelew SORBNET przez internet
5) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
6) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu
10.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet
5 szt.

bez opłat
2 zł
30 zł
25 zł
10 zł
5 zł

7.

Realizacja polecenia zapłaty

8.

Sporządzenie wyciągu na koniec miesiąca

9.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości
salda na rachunku itp.

30 zł + VAT

10.

Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

30 zł + VAT

11.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku

2 zł za jedną stronę
nie więcej niż 50 zł

12.

Za sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku
2) potwierdzenia wykonania przelewu

13.

Przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

14.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci.

15.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania posiadacza itp.)

2 zł
bez opłat

2 zł
2 zł
bez opłat

20 zł

bez opłat

16.

Wydanie kopii umowy

20 zł

17.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

20 zł

18.

Likwidacja rachunku

5 zł

Obowiązuje od 01.05.2021 r.

I.5. Rachunek bankowy dla osób fizycznych – Podstawowy Rachunek Płatniczy
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

bez opłat

4.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

bez opłat

5.

Przelewy internetowe

bez opłat

6.

Usługa SMS

bez opłat

7.

Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło

bez opłat

8.

Za przelewy z konta
- w placówce banku na rachunki prowadzone przez BS w Łapach

bez opłat

Za przelewy w placówce banku na rachunki prowadzone przez inne banki w kraju:
- 5 operacji
- powyżej 5 operacji

bez opłat
2 zł

Szybki przelew SORBNET – z konta
Szybki przelew SORBNET przez internet
Przelew natychmiastowy Express Elixir z konta
Przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu 10.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet 5 szt.

30 zł
25 zł
10 zł
5 zł

Stałe zlecenia

2 zł

9.

Realizacja polecenia zapłaty

2 zł

10.

Sporządzenie wyciągu na koniec miesiąca

11.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości
salda na rachunku itp.

30 zł + VAT

12.

Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

30 zł + VAT

13.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku

2 zł za jedną stronę
nie więcej niż 50 zł

14.

Za sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku
2) potwierdzenia wykonania przelewu

bez opłat

2 zł
2 zł

15.

Przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

16.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci.

20 zł

17.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu.

30 zł

18.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania posiadacza itp.)

19.

Cesja praw z rachunku

20.

Dokonanie blokady rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank.

bez opłat

bez opłat
40 zł

40 zł
21.

Wydanie kopii umowy

Obowiązuje od 01.05.2021r

20 zł

I.6. Rachunek bankowy dla osób fizycznych – Podstawowy Rachunek Płatniczy 13 +
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

bez opłat

4.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

bez opłat

5.

Przelewy internetowe

bez opłat

6.

Usługa SMS

bez opłat

7.

Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło

bez opłat

8.

Za przelewy z konta
- w placówce banku na rachunki prowadzone przez BS w Łapach

bez opłat

Za przelewy w placówce banku na rachunki prowadzone przez inne banki w kraju:
- 5 operacji
- powyżej 5 operacji

bez opłat
2 zł

Szybki przelew SORBNET – z konta
Szybki przelew SORBNET przez internet
Przelew natychmiastowy Express Elixir z konta
Przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu 10.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet 5 szt.

30 zł
25 zł
10 zł
5 zł

9.

Zlecenie stałe
Realizacja polecenia zapłaty

2 zł
2 zł

10.

Sporządzenie wyciągu na koniec miesiąca

11.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości
salda na rachunku itp.

30 zł + VAT

12.

Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

30 zł + VAT

13.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku

2 zł za jedną stronę
nie więcej niż 50 zł

14.

Za sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku
2) potwierdzenia wykonania przelewu

15.

Przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

16.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci.

17.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania posiadacza itp.)

18.

Wydanie kopii umowy

Obowiązuje od 01.05.2021r

bez opłat

2 zł
2 zł
bez opłat
20 zł

bez opłat
20 zł

I.7. Rachunek bankowy dla osób fizycznych - oszczędnościowy w PLN
Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

bez opłat

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego

bez opłat

3.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

4.

Przelewy z rachunku : - na rachunki prowadzone przez BS w Łapach
- na rachunki prowadzone przez inne banki w kraju
- szybki przelew SORBNET
- przelew natychmiastowy Express Elixir

bez opłat
5 zł
30 zł
10 zł

5.

Sporządzenie wyciągu z rachunku na koniec miesiąca

bez opłat

6.

7.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości salda
na rachunku itp.

30 zł + VAT

Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

30 zł + VAT

8.

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej
(przelewu, wpłaty itp.)

9.

Udzielanie “na hasło” telefonicznych informacji o saldzie rachunku – miesięcznie

10.

Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa

11.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci.

5 zł od każdej
operacji
5 zł
bez opłat

20 zł
30 zł

12.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu .

13.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania itp.)

bez opłat

Dokonywanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych
z innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku

40 zł

14.

15.

Wydanie kopii umowy

20 zł

16.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

20 zł

17.

Prowizja od wypłat z rachunku od kwot 50 tys. zł i wyższej

0,1 %

18.

Likwidacja rachunku oszczędnościowego
Obowiązuje od 01.05.2021r

5 zł

I.8. Rachunek bankowy dla osób fizycznych - oszczędnościowy walutowy

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

1.

Otwarcie rachunku

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego

3.

Wpłaty i wypłaty z rachunku

bez opłat

4.

Przelewy z rachunku : - na rachunki prowadzone przez BS w Łapach

bez opłat

5.

Miesięczna opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego

6.

Wyciąg z rachunku sporządzany na koniec miesiąca

7.

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, wysokości salda
na rachunku itp.
Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta

8.

bez opłat
2 zł

20 zł
bez opłat
30 zł + VAT
30 zł + VAT

9.

Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej
(przelewu, wpłaty itp.)

5 zł od każdej operacji

10.

Udzielanie “na hasło” telefonicznych informacji o saldzie na rachunku – miesięcznie

11.

Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa

12.

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek
śmierci.

20 zł

13.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu .

30 zł

14.

Dokonanie adnotacji o zmianie danych w karcie rachunku (zmiana dowodu osobistego, adresu
zamieszkania itp.)

5 zł
bez opłat

bez opłat

15.

Dokonywanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z
innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku

40 zł

16.

Wydanie kopii umowy

20 zł

17.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

20 zł

18.

Prowizja od wypłat z rachunku od kwot 50 tys. zł i wyższej

0,1 %

19.

Likwidacja rachunku oszczędnościowego
Obowiązuje od 01.05.2021r

5 zł

II.

RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH
II.1. Rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych - rolników w PLN
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
podstawowa
bez opłat

1.

Otwarcie rachunku bankowego bieżącego / pomocniczego

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego / pomocniczego

5 zł

3.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

3 zł

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

5.
Usługa SMS
6.

7.

8.

Telefoniczne sprawdzanie stanu konta na hasło – opłata miesięczna
Za dokonanie przelewów z rachunku w placówce banku i zlecenia stałe:
1) na r-k prowadzony w BS (nie dotyczy spłaty kredytów i odsetek)
2) na r-k prowadzony przez inne banki w kraju
3) przelew internetowy
4) szybki przelew SORBNET
5) szybki przelew SORBNET przez internet
6) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
7) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu
20.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet
10 szt.
Realizacja polecenia zapłaty

9.

Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu

10.

Sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego
2) potwierdzenia wykonania przelewu

11.
Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym
12.

13.

Wydanie na wniosek klienta:
1) opinii bankowej - (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) zaświadczenia - (stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego z określeniem wielkości
obrotów)
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu.

0,3 %
3 smsy – 1 zł,
za każdy następny sms
– 0,35 zł
5 zł

2 zł
2,50 zł
2 zł
30 zł
25 zł
15 zł
10 zł

2,50 zł
od każdej operacji
bez opłat

2 zł
2 zł
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł
30 zł + VAT
30 zł + VAT

30 zł
bez opłat

14.

Przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

15.

Zmiana karty wzorów podpisów

5 zł

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym prowadzonym w BS, jako
zabezpieczenia należności innego Banku

50 zł

16.

17.
18.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku
Likwidacja rachunku bankowego
Obowiązuje od 01.05.2021r

60 zł
5 zł

II. 2. Rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych - rolników PAKIET
Stawka
podstawowa
bez opłat

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Otwarcie rachunku bankowego bieżącego / pomocniczego

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego / pomocniczego

3.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

bez opłat

4.

Przelewy internetowe
Szybki przelew SORBNET przez internet
Przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu 20.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet 10 szt.

bez opłat
15 zł
10 zł

5.

Usługa SMS

bez opłat

6.

Telefoniczna usługa na hasło o saldzie rachunku

bez opłat

7.

Prowizja od wpłat gotówkowych:
Prowizja od wypłat gotówkowych:

bez opłat
bez opłat

8.

Zmiana karty wzorów podpisów

9.

Przyjęcia / odwołanie pełnomocnictwa

10.

Za dokonanie przelewów z rachunku bankowego w placówce Banku i zlecenia stałe:
1) na r-k prowadzony przez BS (nie dotyczy spłat kredytów i odsetek )
2) na r-k prowadzony przez inne banki w kraju
3) szybki przelew SORBNET
4) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku

11.

Realizacja polecenia zapłaty

12.

Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu

13.

Sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego
2) potwierdzenia wykonania przelewu

14.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym

15.

Wydanie na wniosek klienta:
1) opinii bankowej - (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) zaświadczenia - (stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów)

30 zł

5 zł
bez opłat

2 zł
2,50 zł
30 zł
15 zł

2,50 zł
od każdej operacji
bez opłat

2 zł
2 zł
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł

30 zł + VAT
30 zł + VAT

16.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu.

30 zł

17.

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rach. bankowym prowadzonym w BS jako
zabezpieczenia należności innego Banku

50 zł

18.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

100 zł

19.

Prowizja pobierana od wypłat z rachunku od kwot 50 tys. zł i wyższej

0,1%

20.

Likwidacja rachunku bankowego

5 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r.

Dla rachunków założonych do dnia 30.04.2021r. obowiązuje od dnia 01.07.2021r.

II.3. Rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych - rolników walutowy

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
podstawowa

1.

Otwarcie rachunku bankowego bieżącego

bez opłat

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie bieżącego

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

0,15%

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

0,15%

5.

Telefoniczna usługa na hasło o saldzie rachunku

5 zł

6.

Za dokonanie przelewów z rachunku w placówce banku :
1) na r-k prowadzony w BS (nie dotyczy spłaty kredytów i odsetek)

2 zł

5 zł

Inne przelewy realizowane zgodnie z Tabelą opłat i prowizji – Rozliczenia dewizowe
7.

Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu

8.

Sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego
2) potwierdzenia wykonania przelewu

9.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym

10.

Za wydanie na wniosek klienta:
1) opinii bankowej - (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) zaświadczenia - (stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów)

bez opłat

2 zł
2 zł
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł
30 zł + VAT
30 zł + VAT

11.

Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu.

30 zł

12.

Zmiana karty wzorów podpisów

5 zł

13.

Przyjęcie / odwołania pełnomocnictwa

14.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

60 zł

15.

Likwidacja rachunku bankowego

5 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r.

bez opłat

II.4. Rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych w PLN
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel

Stawka
podstawowa

bez opłat

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

20 zł

3.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

5 zł

4.

Wpłaty gotówkowe na konto

0,3 %

5.

Wypłaty gotówkowe z konta

0,2 %

6.

Telefoniczna usługa na hasło o saldzie rachunku – opłata miesięczna

7.

Usługa SMS

8.

9.

Za dokonanie przelewu z rachunku w placówce banku i zlecenia stałe:
1) na r-k prowadzony przez BS (nie dotyczy spłat kredytów i odsetek )
2) na r-k prowadzony przez inne banki w kraju
3) przelew internetowy
4) szybki przelew SORBNET
5)szybki przelew SORBNET przez internet
6) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
7) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet
Limit przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanego przez internet 10 szt. do kwoty
20.000 zł włącznie.
Realizacja polecenia zapłaty

10.

Sporządzenie wyciągu zgodnie z umową

11.

Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego

12.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym

13.

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu

14.

Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych

15.

Za wydanie na wniosek klienta;
1) opinii bankowej - (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) zaświadczenia - (stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów,
lokat terminowych)

5 zł
3 smsy – 1,50 zł
a każdy następny sms –
0,50 zł
2 zł
3,50zł
2 zł
30 zł
25 zł
15 zł
10 zł

3,50 zł
od każdej operacji
bez opłat
5 zł
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł
3 zł
0,50 zł od blankietu

30 zł + VAT
30 zł + VAT

16.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu

30 zł

17.

Zmiana karty wzorów podpisów

5 zł

18.

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rach. bankowym prowadzonym w BS jako
zabezpieczenia należności innego Banku

50 zł

19.

Przyjęcia / odwołanie pełnomocnictwa

20.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

100 zł

21.

Likwidacja rachunku bankowego

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r.

bez opłat

II.5. Rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych - PAKIET w PLN
(od dnia 01.05.2021r wycofany z oferty Banku)

Lp.
1.

Wyszczególnienie
Otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel

Stawka
podstawowa

bez opłat

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

3.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

bez opłat

4.

Przelewy internetowe

bez opłat

5.

Telefoniczna usługa na hasło o saldzie rachunku

bez opłat

6.

Usługa SMS

bez opłat

7.

Wpłaty gotówkowe na konto

bez opłat

8.

Wypłaty gotówkowe z konta

bez opłat

9.

Za dokonanie przelewu z rachunku w placówce banku i zlecenia stałe:
1) na r-k prowadzony przez BS (nie dotyczy spłat kredytów i odsetek )
2) na r-k prowadzony przez inne banki w kraju
3) szybki przelew SORBNET
4) szybki przelew SORBNET przez internet
5) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
6) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet
Limit przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanego przez internet 10 szt. do kwoty
20.000 zł włącznie.

10.

Realizacja polecenia zapłaty

11.

Sporządzenie wyciągu zgodnie z umową

12.

Sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego
2) potwierdzenia wykonania przelewu

13.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym

14.

Przyjęcia / odwołanie pełnomocnictwa do rachunku

15.

Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych

16.

Wydanie na wniosek klienta;
1) opinii bankowej - (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) zaświadczenia - (stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów,
lokat terminowych)

50 zł

2 zł
3,50zł
30 zł
25 zł
15 zł
10 zł

3,50 zł
od każdej operacji
bez opłat

5 zł
2 zł
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł
bez opłat
0,50 zł od blankietu

30 zł + VAT
30 zł + VAT

17.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu

30 zł

18.

Zmiana karty wzorów podpisów

5 zł

19.

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rach. bankowym prowadzonym w BS jako
zabezpieczenia należności innego Banku

50 zł

20.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

100 zł

21.

Prowizja pobierana od wypłat z rachunku od kwot 50 tys. zł i wyższej

0,1%

22.

Likwidacja rachunku bankowego

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r. dla rachunków założonych do 30.04.2021r.

II.6. Rachunek bankowy dla klientów instytucjonalnych walutowy

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
podstawowa

1.

Otwarcie rachunku bankowego bieżącego

bez opłat

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego

3.

Wpłaty gotówkowe na rachunek

0,30% nie mniej niż 5 zł

4.

Wypłaty gotówkowe z rachunku

0,30% nie mniej niż 5 zł

5.

Telefoniczna usługa na hasło o saldzie rachunku – opłata miesięczna

5 zł

6.

Za dokonanie przelewów z rachunku w placówce banku:
1) na r-k prowadzony w BS (nie dotyczy spłaty kredytów i odsetek)

2 zł

20 zł

Inne przelewy realizowane zgodnie z Tabelą opłat i prowizji – Rozliczenia dewizowe
7.

Sporządzenie wyciągu zgodnie z umową

8.

Sporządzenie na wniosek klienta:
1) dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego
2) potwierdzenia wykonania przelewu

9.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym

10.

Za wydanie na wniosek klienta:
1) opinii bankowej - (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) zaświadczenia - (stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości
obrotów)

bez opłat

2 zł
2 zł
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł
30 zł + VAT
30 zł + VAT

11.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu.

30 zł

12.

Zmiana karty wzorów podpisów

5 zł

13.

przyjęcie / odwołanie pełnomocnictwa

14.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

100 zł

15.

Likwidacja rachunku bankowego

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r.

bez opłat

II.7. Rachunek bankowy dla Wspólnot Mieszkaniowych w PLN
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego
2) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel

Stawka
podstawowa

bez opłat

2.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego

20 zł

3.

Miesięczna opłata za Internetową obsługę rachunku

0 zł

4.

Wpłaty gotówkowe na konto

0 zł

5.

Wypłaty gotówkowe z konta

0 zł

6.

Telefoniczna usługa na hasło o saldzie rachunku – opłata miesięczna

5 zł

7.

Usługa SMS

8.

Za dokonanie przelewu z rachunku w placówce banku i zlecenia stałe:
1) na r-k prowadzony przez BS (nie dotyczy spłat kredytów i odsetek )
2) na r-k prowadzony przez inne banki w kraju
3) przelew internetowy
4) szybki przelew SORBNET
5) szybki przelew SORBNET przez internet
6) przelew natychmiastowy Express Elixir w placówce Banku
7) przelew natychmiastowy Express Elixir przez internet, maxymalna kwota 1 przelewu 20.000 zł.
Limit dzienny przelewów natychmiastowych Express Elixir wykonanych przez internet 10 szt.

9.

Realizacja polecenia zapłaty

10.

Sporządzenie wyciągu zgodnie z umową

11.

Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu z rachunku bankowego

12.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym

13.

Wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu

14.

Wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków bankowych

15.

Za wydanie na wniosek klienta;
1) opinii bankowej - (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej – zdolność
kredytowa)
2) zaświadczenia - (stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów,
lokat terminowych)

3 smsy – 1,50 zł
a każdy następny sms –
0,50 zł
2 zł
2 zł
2 zł
30 zł
25 zł
15 zł
10 zł

2 zł
od każdej operacji
bez opłat
5 zł
2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł
3 zł
0,50 zł od blankietu

30 zł + VAT
30 zł + VAT

16.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu

30 zł

17.

Zmiana karty wzorów podpisów

5 zł

18.

Przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rach. bankowym prowadzonym w BS jako
zabezpieczenia należności innego Banku

50 zł

19.

Przyjęcia / odwołanie pełnomocnictwa

20.

Minimalna wpłata na konto przy otwarciu rachunku

100 zł

21.

Likwidacja rachunku bankowego

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r.

bez opłat

II.8. Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy w PLN

Warunki prowadzenia i obsługi Otartego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego ustalane są
indywidualnie w placówce Banku.

III.

KREDYTY
III.1. Kredyty w rachunku kredytowym inwestycyjnym

Lp
Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

200 zł

2

Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

1–2%

3

Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu, aneks :
1) prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy

4

5

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

6

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty rat/ kredytu lub
odsetek ( opłatę pobiera się od kredytobiorcy )

7

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub rejestru zastawu
- o wykreślenie z hipoteki lub zastawu wpisu zabezpieczającego
kredyt (części lub całych nieruch.)

8

9

10

50 zł
50 zł
50 zł

50 zł +VAT

50 zł + VAT
koszt przesyłki
poleconej

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do starostwa:
- o wpis przewłaszczonego pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości
obciążającej hipotekę

100 zł

Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę
nieruchomości

50 zł

11

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek

12

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

13

Miesięczna opłata za administrowanie rachunku kredytowego

14

Wydanie promesy kredytowej

200 zł

15

Sprawdzenie wpisu w księdze wieczystej

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021 r .

nie pobiera się
200 zł
5 zł

Stawka
Minimalna

100 zł

III.2. Kredyty w rachunku kredytowym Unia Biznes
Lp

Wyszczególnienie

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

2

Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

3

Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu, aneks :
1) prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy

4

5

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

6

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty rat/kredytu lub
odsetek ( opłatę pobiera się od kredytobiorcy )

7

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub rejestru zastawu
- o wykreślenie z hipoteki lub zastawu
zabezpieczającego kredyt (części lub całych nieruchomości)

8

9

10

Stawka
podstawowa
200 zł

Stawka
minimalna

1-2%

100 zł

50 zł
50 zł
50 zł

50 zł + VAT

50 zł + VAT
koszt przesyłki poleconej

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do starostwa:
- o wpis przewłaszczonego pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości
obciążającej hipotekę

100 zł

Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę
nieruchomości

50 zł

11

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek

12

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

13

Miesięczna opłata za administrowanie rachunku kredytowego

14

Wydanie promesy kredytowej

200 zł

15

Sprawdzenie wpisu w księdze wieczystej

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r.

nie pobiera się
200 zł
5 zł

III.3. Kredyty w rachunku kredytowa linia hipoteczna

Lp
Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa

Stawka
Minimalna

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

200 zł

2

Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

1–2%

100 zł

3

Przygotowawcza na spłatę zobowiązań zaciągniętych w Banku

0,2 – 0,6 %

100 zł

4

Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu, aneks :
1) prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy

5

6

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

7

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty rat/ kredytu lub
odsetek ( opłatę pobiera się od kredytobiorcy )

8

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub rejestru zastawu
- o wykreślenie z hipoteki lub zastawu wpisu zabezpieczającego
kredyt (części lub całych nieruch.)

9

10

11

50 zł
50 zł
50 zł

50 zł + VAT

50 zł + VAT
koszt przesyłki poleconej

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do starostwa:
- o wpis przewłaszczonego pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości
obciążającej hipotekę

100 zł

Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę
nieruchomości

50 zł

12

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek

13

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

14

Miesięczna opłata za administrowanie rachunku kredytowego

15

Wydanie promesy kredytowej

200 zł

16

Sprawdzenie wpisu w księdze wieczystej

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

nie pobiera się
200 zł
5 zł

III.4. Kredyty w rachunku kredytowym Szybka Inwestycja AGRO
Lp
Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

200 zł

2

Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

1–2%

3

Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu, aneks :
1) prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy

4

5

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

6

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty rat/ kredytu lub
odsetek ( opłatę pobiera się od kredytobiorcy )

7

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub rejestru zastawu
- o wykreślenie z hipoteki lub zastawu wpisu zabezpieczającego
kredyt (części lub całych nieruch.)

8

9

10

50 zł
50 zł
50 zł

50 zł + VAT

50 zł + VAT
koszt przesyłki
poleconej

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do starostwa:
- o wpis przewłaszczonego pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości
obciążającej hipotekę

100 zł

Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę
nieruchomości

50 zł

11

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek

12

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

13

Miesięczna opłata za administrowanie rachunku kredytowego

14

Wydanie promesy kredytowej

200 zł

15

Sprawdzenie wpisu w księdze wieczystej

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

nie pobiera się
200 zł
5 zł

Stawka
Minimalna

100 zł

III.5. Kredyty w rachunku kredytowym Szybka Inwestycja
Lp
Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

200 zł

2

Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

1–2%

3

Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu, aneks :
1) prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy

4

5

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

6

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty rat/ kredytu lub
odsetek ( opłatę pobiera się od kredytobiorcy )

7

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub rejestru zastawu
- o wykreślenie z hipoteki lub zastawu wpisu zabezpieczającego
kredyt (części lub całych nieruch.)

8

9

10

50 zł
50 zł
50 zł

50 zł + VAT

50 zł + VAT
koszt przesyłki
poleconej

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do starostwa:
- o wpis przewłaszczonego pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości
obciążającej hipotekę

100 zł

Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę
nieruchomości

50 zł

11

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek

12

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

13

Miesięczna opłata za administrowanie rachunku kredytowego

14

Wydanie promesy kredytowej

200 zł

15

Sprawdzenie wpisu w księdze wieczystej

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

nie pobiera się
200 zł
5 zł

Stawka
Minimalna

100 zł

III.6. Kredyty z Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK, Wspólny Remont
Lp
Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

2

przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu

3

Za rozpatrzenie wniosku o zmianę (aneks) :
1) warunków umowy kredytu:
2) zabezpieczenia kredytu

50 zł
50 zł

4

Prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu lub odsetek

2%

5

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik

6

Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

200 zł
2%

50 zł + VAT

100 zł + VAT

7

Za sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy historii spłat kredytu

8

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty rat/kredytu lub
odsetek ( opłatę pobiera się od Kredytobiorcy )

9

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki
- wykreślenie z hipoteki wpisu zabezpieczającego kredyt
(części lub całych nieruchomości)

100 zł
50 zł

10

Za inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy

50 zł

11

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek

12

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

13

Administrowanie rachunkiem kredytowym

Obowiązuje od 01.05.2021r

Stawka
minimalna

50 zł
koszt przesyłki
poleconej

nie pobiera się
200 zł
5 zł miesięcznie

200 zł

50 zł

III.7. Kredyty mieszkaniowe Mój Dom
Lp

Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa
200 zł

Stawka
minimalna

2%

100 zł

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

2

Udzielenie kredytu

3

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

200 zł

4

Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za
aneks)

50 zł

5

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej

100 zł

6

Badanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości

10 zł

7

Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek
Kredytobiorcy

50 zł + VAT

8

Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł + VAT

9

Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy

50 zł + VAT

10

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie
spłaty kredytu

11

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

12

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

100 zł

13

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (kwota płatna przez
Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy,
Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu)

14

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy
(Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki,
zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji).

15

Miesięczna oplata za administrowanie rachunkiem kredytowym

16

Sporządzenie umowy o przejecie długu

200 zł

17

Sporządzenie wniosku o wpis do hipoteki zabezpieczającego kredyt

100 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

bez opłat

koszt przesyłki
poleconej

Wg rzeczywistych
kosztów

5 zł

III.8. Kredyty hipoteczne - konsumenckie
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny i Konsolidacyjny
Lp

Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa

1

Rozpatrzenie wniosku o kredyt

2

Udzielenie kredytu lub od kwoty zwiększającej kredyt

2%

3

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

200

4

Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy ( za aneks)

50 zł

5

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej

100 zł

6

Badanie wpisu w księdze wieczystej nieruchomości

10 zł

7

Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł + VAT

8

Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł + VAT

9

Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy

50 zł + VAT

10

Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty
kredytu

11

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

12

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

100 zł

13

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (kwota płatna przez Kredytobiorcę
za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych
osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu)

koszt przesyłki
poleconej

14

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy
(Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki,
zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji).

Wg
rzeczywistych
kosztów

15

Miesięczna opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym

16

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

200 zł

17

Sporządzenie wniosku o wpis do hipoteki zabezpieczającego kredyt

100 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

Stawka
minimalna

200 zł

Bez opłat

5 zł

200 zł

III.9. Kredyt w ROR

Lp

Opłaty i prowizje

Stawka
Podstawowa

Stawka
minimalna

1

Przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego

1%

50 zł

2

Podwyższenie kwoty kredytu

1%

50 zł

3

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek
Kredytobiorcy (za aneks)

4

Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy

5

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

6

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

7

Przedłużenie umowy kredytu na kolejnych 12 m-cy

1%

8

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (kwota płatna przez
Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy,
Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu)

9

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy. (Za
wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki,
zwolnienie zastawu rejestrowego itp., nie pobiera się prowizji)

Obowiązuje od 01.05.2021r

50 zł

50 zł + VAT

koszt przesyłki
poleconej

wg kosztów
rzeczywistych

50 zł

III.10. Kredyt bezpieczna gotówka

Lp
1

Opłaty i prowizje
Przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt:
- do kwoty 5.000 zł włącznie
- powyżej kwoty 5.000 zł

2

Udzielenie kredytu, podwyższenie kwoty kredytu

3

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

Stawka
podstawowa
100 zł
200 zł
3%

50 zł
4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

50 zł

5

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(za aneks)

50 zł

6

Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
50 zł+ VAT

7

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

8

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

9

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty. (Kwota płatna przez
Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy,
Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu);

koszt przesyłki
poleconej

10

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy. ( Za
wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki,
zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji).

według kosztów
rzeczywistych

11

Miesięczna opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym

Obowiązuje od 01.05.2021r

Stawka
minimalna

5 zł

100 zł

III.11. Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców i rolników
Lp
1

1.1

2

3

4

Wyszczególnienie
Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego
kredytu inwestycyjnego lub od kwoty zwiększającej przyznany
kredyt
Prowizja od salda kredytu:
1. prowizja dotyczy kredytów przyznanych po dniu
24.06.2013r,
2. prowizja płatna jest kwartalnie do 15 dnia miesiąca
rozpoczynającego następny kwartał wg stanu zadłużenia na
ostatni dzień każdego kwartału.
Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu, aneks:
1)prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2)zabezpieczenia kredytu
3)innych warunków umowy
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

Stawka
podstawowa
1%

0,25 %

2%
30 zł
30 zł

50 zł + VAT

50 zł + VAT

5

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty
rat/kredytu lub odsetek ( opłatę pobiera się od
kredytobiorcy )

6

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub zastawu
- wykreślenie z hipoteki lub zastawu

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do Starostwa:
- o wpis przewłaszczonego pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

7

8

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

Obowiązuje od 01.05.2021r

Stawka
minimalna

15 zł od każdego
wezwania

200 zł

50 zł

III.12. Kredyty preferencyjne - klęski
Lp
1

2

3

4

Wyszczególnienie
Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego
kredytu inwestycyjnego lub od kwoty zwiększającej przyznany
kredyt
Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu:
1)prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2)zabezpieczenia kredytu
3)innych warunków umowy
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

Stawka
podstawowa
2%

2%
20 zł
15 zł

40 zł + VAT

50 zł + VAT

5

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty
rat/kredytu lub odsetek ( opłatę pobiera się od
kredytobiorcy )

6

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub zastawu
- wykreślenie z hipoteki lub zastawu

50 zł
20 zł

7

Sporządzenie umowy zastawu

20 zł

8

Sporządzenie umowy przewłaszczenia

20 zł

9

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

200 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

Stawka
minimalna

15 zł od każdego
wezwania

20 zł

III.13. Kredyty w rachunku kredytowym obrotowy
Lp
Opłaty i prowizje

Stawka
podstawowa

1

Rozpatrzenie wniosku kredytowego

100 zł

2

Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

1–2%

3

Za zmianę na wniosek klienta , warunków umowy kredytu, aneks :
1) prolongatę terminu spłaty całości , części kredytu
lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy

4

5

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

6

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty rat/ kredytu lub
odsetek ( opłatę pobiera się od kredytobiorcy )

7

Sporządzenie wniosku :
- o wpis do hipoteki lub rejestru zastawu
- o wykreślenie z hipoteki lub zastawu wpisu zabezpieczającego
kredyt (części lub całych nieruch.)

8

9

10

50 zł
50 zł
50 zł

50 zł + VAT

50 zł + VAT
koszt przesyłki
poleconej

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do starostwa:
- o wpis przewłaszczonego pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości
obciążającej hipotekę

100 zł

Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego nabywcę
nieruchomości

50 zł

11

Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek

12

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

13

Miesięczna opłata za administrowanie rachunku kredytowego

14

Wydanie promesy kredytowej

200 zł

15

Sprawdzenie wpisu w księdze wieczystej

10 zł

Obowiązuje od 01.05.2021r

nie pobiera się
200 zł
5 zł

Stawka
Minimalna

100 zł

III.14. Kredyty w rachunku bieżącym
Lp
Opłaty i prowizje
1

2

Rozpatrzenie wniosku o kredyt:
- do kwoty 49.999 zł
- od kwoty 50.000 zł
Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty
zwiększającej przyznany kredyt

Stawka
podstawowa

Stawka
minimalna

100 zł
200 zł

1%

100 zł

3

Przedłużenie umowy kredytu na kolejny analogiczny okres
kredytowania

1%

100 zł

4

Prowizja od zaangażowania kredytowego

1%

100 zł

5

Za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu

6

Za zmianę na wniosek klienta, warunków umowy kredytu, aneks:
1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu
lub odsetek
2) zabezpieczenia kredytu
3) innych warunków umowy

7

8

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów,
wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje
jako dłużnik
Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomicznofinansowej (zdolności )

bez opłat

2%
50 zł
50 zł

50 zł + VAT

50 zł + VAT

9

Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty
rat/kredytu lub odsetek ( opłatę pobiera się od
kredytobiorcy )

10

Sporządzenie wniosku:
- o wpis do hipoteki lub rejestru zastawu
- o wykreślenie z hipoteki lub zastawu

100 zł
50 zł

Sporządzenie wniosku do starostwa:
- o przewłaszczenie pojazdu
- o wykreślenie przewłaszczonego pojazdu

50 zł
50 zł

12

Sporządzenie umowy o przejęcie długu

200 zł

13

Sprawdzenie wpisu w księdze wieczystej

10 zł

11

Obowiązuje od 01.05.2021r

koszt przesyłki
poleconej

50 zł

III.15. Kredyt Ubezpieczona Gotówka

Lp
1

Opłaty i prowizje
Przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt:
- do kwoty 5.000 zł włącznie
- powyżej kwoty 5.000 zł

2

Udzielenie kredytu, podwyższenie kwoty kredytu

3

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

Stawka
podstawowa
100 zł
200 zł
2%

50 zł
4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

50 zł

5

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(za aneks)

50 zł

6

Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
50 zł+ VAT

7

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

8

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

9

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty. (Kwota płatna przez
Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy,
Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu);

koszt przesyłki
poleconej

10

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy. ( Za
wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki,
zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji).

według kosztów
rzeczywistych

11

Miesięczna opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym

Obowiązuje od 01.05.2021r

Stawka
minimalna

5 zł

100 zł

III.16. Kredyt Ekologiczny

Lp
1

Opłaty i prowizje
Przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt:
- do kwoty 5.000 zł włącznie
- powyżej kwoty 5.000 zł

2

Udzielenie kredytu, podwyższenie kwoty kredytu

3

Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym

Stawka
podstawowa
100 zł
200 zł
1%

50 zł
4

Prolongowanie terminu spłaty kredytu

50 zł

5

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy
(za aneks)

50 zł

6

Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy
50 zł+ VAT

7

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

8

Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy

50 zł

9

Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty. (Kwota płatna przez
Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy,
Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu
zabezpieczenia kredytu);

koszt przesyłki
poleconej

10

Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy. ( Za
wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki,
zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji).

według kosztów
rzeczywistych

11

Miesięczna opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym

Obowiązuje od 01.05.2021r

Stawka
minimalna

5 zł

100 zł

IV.

LOKATY I KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
IV.1. Rachunek lokat i książeczek oszczędnościowych

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Otwarcie rachunku lokaty / książeczki oszczędnościowej

bez opłat

2.

Wpłaty i wypłaty

bez opłat

3.

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku

bez opłat

4.

5.

Za przelewy :
1) w placówce Banku na rachunek w BS Łapy
2) w placówce Banku na rachunek innego Banku w kraju
3) szybki przelew SORBNET
4) przelew natychmiastowy Express Elixir
Przyjęcia pełnomocnictwa / odwołanie

bez opłat
5 zł
30 zł
10 zł
bez opłat

6.

Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu

bez opłat

7.

Wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu lokaty, książeczki, wysokości salda
itp.

8.

Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku lokaty

9.

Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych:
a) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki

obiegowej

umiejscowionej książeczki terminowej (do wygaśnięcia)
b) umorzenie utraconej książeczki
c) wydanie z archiwum na życzenie klienta zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej.

15 zł
10 zł
10 zł
50 zł

Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na
wypadek śmierci.

20 zł

10.

11.

Dokonanie blokady wkładu na wniosek innego organu, (np. Urząd Pracy, projekty unijne, itp.).

12.

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu.

13.

Minimalna wpłata na lokatę

14.

Likwidacja lokaty / książeczki oszczędnościowej

Obowiązuje od 01.05.2021r.

Stawka

20 zł + VAT

2 zł za jedną stronę nie
więcej niż 50 zł

20 zł
30 zł
500 zł
1 zł

V.

KARTY

V.1. Karta VISA Classic
Karta zbliżeniowa VISA payWave
Naklejka zbliżeniowa VISA payWave

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Stawka
Podstawowa

Wydanie karty:


Posiadaczowi / Współposiadaczowi



Pełnomocnikowi

15 zł
15 zł

2.

Miesięczna opłata za używanie karty

bez opłat

3.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

4.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

bez opłat

5.

Zmiana Pin-u w bankomacie

Bez opłat

6.

Wydanie duplikatu karty

20 zł

7.

Zmiana limitu na karcie

5 zł

8.

Powtórne generowanie PINu na wniosek użytkownika karty

10 zł

9.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

10.

Transakcje gotówkowe:
1) w sieci bankomatów Banków Spółdzielczych
2) w bankomatach innych banków w kraju
3) w bankomatach obcych za granicą
4) w POS-ach innych banków w kraju

bez opłat
4 zł
4 zł
4 zł

Transakcje gotówkowe w przypadku rachunku bankowego PAKIET

bez opłat

11.

Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach
obcych

bez opłat

12.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

13.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

Obowiązuje od 01.05.2021r.

15 zł

20 zł

V.2. Karta MasterCard
Karta zbliżeniowa MasterCard PayPass
Karta przedpłacona MasterCard

Lp.

1.

Wyszczególnienie

Stawka
Podstawowa

Wydanie karty:


Posiadaczowi / Współposiadaczowi



Pełnomocnikowi

15 zł
15 zł

2.

Miesięczna opłata za używanie karty

bez opłat

3.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

4.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

bez opłat

5.

Zmiana Pin-u w bankomacie

bez opłat

6.

Wydanie duplikatu karty

20 zł

7.

Zmiana limitu na karcie

5 zł

8.

Powtórne generowanie PINu na wniosek użytkownika karty

10 zł

9.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

10.

Transakcje gotówkowe:
1) w sieci bankomatów Banków Spółdzielczych
2) w bankomatach innych banków w kraju
3) w bankomatach obcych za granicą
4) w POS-ach innych banków w kraju

bez opłat
4 zł
4 zł
4 zł

Transakcje gotówkowe w przypadku rachunku bankowego PAKIET

bez opłat

11.

Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach
obcych

bez opłat

12.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

13.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

Obowiązuje od 01.05.2021r.

15 zł

20 zł

V.3. Karta MasterCard PayPass
do Podstawowego Rachunku Płatniczego
Lp.

1.

Wyszczególnienie

Stawka
Podstawowa

Wydanie karty:


Posiadaczowi / Współposiadaczowi



Pełnomocnikowi

0 zł
0 zł

2.

Miesięczna opłata za używanie karty

bez opłat

3.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

bez opłat

4.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

bez opłat

5.

Zmiana Pin-u w bankomacie

bez opłat

6.

Wydanie duplikatu karty

20 zł

7.

Zmiana limitu na karcie

5 zł

8.

Powtórne generowanie PINu na wniosek użytkownika karty

10 zł

9.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

10.

Transakcje gotówkowe:
1) w sieci bankomatów Banków Spółdzielczych
2) w bankomatach innych banków w kraju powyżej 5 transakcji w miesiącu
3) w bankomatach obcych za granicą
4) w POS-ach innych banków w kraju

bez opłat
4 zł
4 zł
4 zł

11.

Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach
obcych

bez opłat

12.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

13.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

Obowiązuje od 01.05.2021r.

20 zł

V.4. Karta VISA Business Debetowa
Karta MasterCard Business Debetowa PayPass

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
Podstawowa

1.

Wydanie karty

2.

Miesięczna opłata za używanie karty
w przypadku rachunku bankowego Pakiet

3.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

4.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

bez opłat

5.

Zmiana PIN-u w bankomacie

bez opłat

6.

Wydanie duplikatu karty

7.

Zmiana limitu karty

8.

Powtórne generowanie PIN-u na wniosek użytkownika karty

9.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

10.

Transakcje gotówkowe:
1) w sieci bankomatów Banków Spółdzielczych
2) w bankomatach innych banków w kraju
3) w POS-ach innych banków w kraju
4) w bankomatach obcych za granicą

bez opłat
4 zł
4 zł
4 zł

Transakcje gotówkowe w przypadku rachunku bankowego PAKIET

bez opłat

11.

Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji
dokonanych w walutach obcych

bez opłat

12.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

13.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

Obowiązuje od 01.05.2021r.

30 zł
6 zł
bez opłat
30 zł

30 zł
5 zł
10 zł

30 zł

V.5. Karta VISA Business Debetowa dla Rolników
Karta MasterCard Business Debetowa PayPass dla Rolników

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
Podstawowa

1.

Wydanie karty

2.

Miesięczna opłata za używanie karty
w przypadku rachunku bankowego Pakiet

3.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

4.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

bez opłat

5.

Zmiana PIN-u w bankomacie

bez opłat

6.

Wydanie duplikatu karty

20zł

7.

Zmiana limitu karty

5 zł

8.

Powtórne generowanie PINu na wniosek użytkownika karty

10 zł

9.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

10.

Transakcje gotówkowe:
1) w sieci bankomatów Banków Spółdzielczych
2) w bankomatach innych banków w kraju
3) w POS-ach innych banków w kraju
4) w bankomatach obcych za granicą

bez opłat
4 zł
4 zł
4 zł

Transakcje gotówkowe w przypadku rachunku bankowego PAKIET

bez opłat

Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w
walutach obcych

bez opłat

12.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

13.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

11.

Obowiązuje od 01.05.2021r.

30 zł
2 zł
bez opłat
30 zł

30 zł

V.6. Karta VISA CLASSIC Walutowa EURO

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
Podstawowa

1.

Wydanie karty

2.

Miesięczna opłata za używanie karty

3.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

4.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

bez opłat

5.

Zmiana PIN-u w bankomacie

bez opłat

6.

Wydanie duplikatu karty

20zł

7.

Zmiana limitu karty

5 zł

8.

Powtórne generowanie PINu na wniosek użytkownika karty

10 zł

9.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

10.

Transakcje gotówkowe:
1) w sieci bankomatów Banków Spółdzielczych
2) w bankomatach innych banków w kraju
3) w POS-ach innych banków w kraju
4) w bankomatach obcych za granicą

bez opłat
4 zł
4 zł
4 zł

Transakcje gotówkowe w przypadku rachunku bankowego PAKIET

bez opłat

Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w
walutach obcych

bez opłat

12.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

13.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

11.

Obowiązuje od 01.05.2021r.

20zł
bez opłat
20 zł

20 zł

V.6. Karta VISA Business Walutowa EURO

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka
Podstawowa

1.

Wydanie karty

2.

Miesięczna opłata za używanie karty

3.

Wznowienie karty po upływie terminu ważności

4.

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie

bez opłat

5.

Zmiana PIN-u w bankomacie

bez opłat

6.

Wydanie duplikatu karty

30zł

7.

Zmiana limitu karty

5 zł

8.

Powtórne generowanie PINu na wniosek użytkownika karty

10 zł

9.

Transakcje bezgotówkowe

bez opłat

10.

Transakcje gotówkowe:
5) w sieci bankomatów Banków Spółdzielczych
6) w bankomatach innych banków w kraju
7) w POS-ach innych banków w kraju
8) w bankomatach obcych za granicą

bez opłat
4 zł
4 zł
4 zł

Transakcje gotówkowe w przypadku rachunku bankowego PAKIET

bez opłat

Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w
walutach obcych

bez opłat

12.

Zastrzeżenie karty

bez opłat

13.

Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej

11.

Obowiązuje od 08.09.2021r.

30zł
bez opłat
30 zł

30 zł

VI.

INNE
VI.1. Rozliczenia dewizowe

Lp.

Wyszczególnienie czynności

Stawka

Przekazy wyjściowe
1.

Przelewy między rachunkami walutowymi prowadzonymi w grupie BPS

2.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym ( przekazy wyjściowe):
1) Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego

10 zł

2)

TARGET w EURO / SWIFT

równa opłacie za przelew
Elixir w danym rachunku
bankowym
25 zł

Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową oraz zryczałtowane
koszty banków pośredniczących określone w pkt 5, w przypadku opcji
kosztowej „OUR”
3.
4.

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym w trybie „pilnym” w EUR, USD

150 zł

Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (Bic code) banku beneficjenta, od każdego
polecenia wypłaty opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 2.

35 zł

Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od przekazu
zagranicznego (OUR).

85 zł

6.

Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym

110 zł

7.

Odwołanie, zmiany /korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane
na zlecenie klienta dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku poleceń wypłaty
niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swif-tową.

110 zł

5.

8.

Przekazy wejściowe
Realizacja przekazów wejściowych otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych:




9.

SEPA
Target w EURO
pozostałe przekazy zagraniczne

Zlecenie przez klienta poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym /postępowanie
wyjaśniające opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postepowania był błąd Banku BS lub BPS
S.A.

0 zł
0 zł
15 zł

100 zł + koszty banków
trzecich

1. Przekaz w obrocie dewizowym:
Transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty (przekaz zagraniczny) i 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 SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca warunki:
a) waluta transakcji EUR,
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
c) koszty „SHA”,
d) tryb realizacji standardowy,
e) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
f) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenie Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).
3. TARGET:
Przekazy niespełniające wymogów SEPA w walucie EUR np. wskazana data waluty pilna lub opcja kosztowa OUR są realizowane za
pośrednictwem systemu TARGET2 (pod warunkiem uczestnictwa banku odbiorcy w systemie TARGET2).
4. SWIFT:
Międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do realizacji
Przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku.

Obowiązuje od 01.05.2021r.

VI.2. Inne prowizje

Lp.

1

2.

3.

Wyszczególnienie
Opłata za przelewy:
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Urząd Skarbowy

Pozostałe opłaty rachunków

Szybki przelew SORBNET w kasie Banku

4.

Przelew Express Elixir wykonany przez klienta w kasie Banku
Maxymalna kwota 1 przelewu 20.000 zł

5.

Wpłata za wywóz śmieci na podstawie wystawionego dowodu wpłaty na
konta:

Urzędu Miejskiego w Surażu

Urzędu Gminy w Poświętnem

Stawka
podstawowa
5 zł
5 zł

3 zł do kwoty 1.000 zł,
powyżej 1.000 zł prowizja 0,5%
30 zł

15 zł do kwoty 3.000 zł włącznie,
0,5% od kwoty powyżej 3000 zł

1 zł
1 zł

Wpłata za podatek na podstawie wystawionego dowodu wpłaty na konta:
6.

7.

Urzędu Gminy w Poświętnem
Urzędu Miejskiego w Surażu od 1 września br. – płaci Urząd

1 zł
1 zł

Opłata za udzielenie informacji o rachunkach uśpionych i rachunkach
spadkobierców.

30 zł




Obowiązuje od 01.05.2021r.

