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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH  

 
1. „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Nadsańskim Banku Spółdzielczym dla Klientów indywidualnych’’, zwana dalej 

Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, zwanego  

dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są:  

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;  

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;  

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową.  

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza  

kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.  

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych 

opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.  

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

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 

kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane  w walucie 

obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.  

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane 

przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie  

i telekomunikacyjne.  

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, 

opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.  

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  

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

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

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

produktu/usługi, której dotyczy.  

12. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych             

z Bankiem.  
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ROZDZIAŁ I. RACHUNKI  
1. Konta osobiste   

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka obowiązująca 

Konto 
osobiste 

SENIOR 19,20  

Konto 
osobiste 
JUNIOR19 

Pakiet 
E – Konto 

PLUS19 

Konto 
Powitalne 

PRP23 

SANBank 

      1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku płatniczego1 miesięcznie 6 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Opłata za pakiet 2 miesięcznie - - 0 zł/10 zł3 - - 

4. Wpłaty:   

4.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wpłata gotówki za pośrednictwem wpłatomatu Banku  
Uwaga: maksymalna wartość jednorazowej wpłaty wynosi 
10 000 PLN 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Wypłaty:    

5.1 Wypłata gotówki (w tym awizowanej) za wypłatę 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł/5 zł4 0 zł 

5.2 
 
Wypłata gotówki nieawizowanej21 

 

od kwoty wypłaty 
stanowiącej nadwyżkę 

ponad kwotę 
niewymagającą 

awizowania 

0,20%  
 

0,20%  
 

0,20%  
 

0,20%  
 

0,20%  
 

5.3 
Niepodjęcie awizowanej gotówki w terminie 
uzgodnionym z bankiem  

od kwoty awizowanej  
i niepodjętej  

0,20%  
min. 60 zł  

0,20%  
min. 60 zł  

0,20%  
min. 60 zł  

0,20%  
min. 60 zł  

0,20%  
min. 60 zł  

6. Polecenie przelewu 

6.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

6.1.1 złożony w formie papierowej5 
za przelew 

5 zł 5 zł 5  zł 10 zł 0 zł/5 zł6 

6.1.2 złożony w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

6.2.1 złożony w formie papierowej5 
za przelew 

6 zł 6 zł 6 zł 10 zł 0 zł/5 zł6 

6.2.2 złożony w systemie bankowości internetowej 0,49 zł 0,49 zł 0 zł 0 zł 0 zł/0,49 zł6 

6.3 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie ExpressElixir7,8: 

6.3.1 złożony w formie papierowej 
za przelew 

20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

6.3.2 złożony w systemie bankowości internetowej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.4 Polecenie przelewu SEPA9: 

6.4.1 złożony w formie papierowej: 

6.4.1.1 - do banków krajowych   
            za przelew 

20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

6.4.1.2 - do banków zagranicznych  6 zł 6 zł 6 zł 10 zł 0 zł/5 zł6 

6.4.2  złożony w systemie bankowości internetowej: 

6.4.2.1 - do banków krajowych  
za przelew 

20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

6.4.2.2 - do banków zagranicznych  0,49 zł  0,49 zł 0 zł 0 zł 0 zł/0,49 zł6 

6.5 
Polecenie wypłaty (Target10/SWIFT11) do krajów EOG12 
(z wyłączeniem Polski) w walucie EUR  

za przelew 30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  

7. Zlecenia stałe13 

7.1 Realizacja stałych zleceń na rachunek: 

7.1.1 prowadzony w Banku i jego placówkach 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.1.2 prowadzony w innym banku krajowym 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 

7.1.3 
 

prowadzony w Banku/innym Banku z tytułu rozliczeń 
składek ubezpieczenia na życie na rzecz towarzystw 
ubezpieczeniowych współpracujących z Bankiem14 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 Złożenie/modyfikacja/odwołanie stałego zlecenia:  

7.2.1 w Banku i jego placówkach 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł  

7.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8. Polecenie zapłaty  

8.1 Realizacja polecenia zapłaty:  

8.1.1  na rachunek prowadzony w Banku   
za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

8.1.2 na rachunek prowadzony w innym banku22 2 zł  2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

8.2 Odwołanie/aktualizacja/odmowa polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9. Wydanie nowej karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10. Wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Obsługa karty wydanej do rachunku15 miesięcznie 4 zł 4 zł 0 zł/4 zł16 0 zł/10 zł17 0 zł 

12. Zmiana rodzaju rachunku/pakietu jednorazowo 25 zł  25 zł 25 zł 25 zł 0 zł 

13. Zamiana konta osobistego:     

13.1 ze wspólnego na indywidualny jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł - 

13.2 z indywidualnego na wspólny jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł - 

14. Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju 
rachunku/pakietu 

jednorazowo 25 zł  25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

15. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

16. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 

jednorazowo 10 zł 
 

10 zł 
10 zł 10 zł 10 zł 
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płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego  

17. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta18 jednorazowo 20 zł 20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

19. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany 
przez klienta w dyspozycji zamknięcia rachunku 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

1 Opłata pobierana jest począwszy od miesiąca, w którym rachunek został otwarty, w przypadku wypowiedzenia umowy rachunku przez klienta ostatnią opłatę 
 za prowadzenie rachunku pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym złożono wypowiedzenie.  

2 Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym Pakiet został otwarty. W przypadku wypowiedzenia umowy Pakietu przez klienta ostatnią opłatę za Pakiet pobiera  
się za miesiąc kalendarzowy, w którym  złożono wypowiedzenie. 

3 Opłata za Pakiet E - Konto Plus wynosi 0 zł, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty na rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym 
prowadzonym w ramach Pakietu wynosi 1 000 zł.  

4 Opłata za wypłaty gotówki z Konta Powitalnego wynosi:  
a)  0 zł - pięć wypłat w danym miesiącu kalendarzowym; 
b)  5 zł - każda kolejna wypłata w danym miesiącu kalendarzowym.  

5 Opłata za polecenie przelewu wynosi 0 zł, jeżeli polecenie przelewu dotyczy opłacenia składki za ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie wierzytelności Banku. 
6 Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie 

dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 
7 Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł. 
8 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu 

realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków uczestników dostępny 
jest na stronie internetowej https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN  
na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN.  

9 Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu  
i Szwajcarii, Monako, San Marino, Wielkiej Brytanii które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

a) waluta transakcji w EUR; 
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
c) koszty „SHA”; 
d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
e) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer). 

10 Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 
płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 
TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

11 SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W  Banku wykorzystywana do realizacji przekazów 
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 

12 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) z wyłączeniem Szwajcarii 
oraz Wielkiej Brytanii 

13 Opłata za realizację, złożenie/modyfikację, odwołanie stałego zlecenia wynosi 0 zł, jeżeli stałe zlecenie dotyczy opłacenia składki ubezpieczeniowej polisy 
stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku. 

14 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
15 Opłata miesięczna pobierana jest za każdą kartę wydaną do rachunku. W przypadku wypowiedzenia umowy rachunku przez klienta ostatnią opłatę za obsługę 

karty pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w  którym  złożono wypowiedzenie. 
16 Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł w przypadku, gdy jest to pierwsza karta wydana do rachunku. 
17 Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł, gdy bezgotówkowe transakcje wykonane kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty przekraczają 10 zł. 

Opłaty za obsługę karty nie pobiera się w miesiącu wydania karty. 
18 Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia. 
19 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawa bankowego art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14.07.2017 r.  

w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.  
20 W okresie od 13.11.2017 r. do 31.12.2020 r. produkt był objęty Promocją ,,Wygodne Konto dla Klientów ZUS’’. Szczegóły Promocji określa Regulamin Promocji 

,,Wygodne Konto dla Klientów ZUS’’.  
21 Wysokość wypłaty gotówkowej, która wymaga wcześniejszego zgłoszenia (awizowania) określona jest w Komunikacie Banku. 
22 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach polecenia zapłaty, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
23 PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.   

2. Pozostałe rachunki bankowe  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb 

pobierania 
SKO PKZP 

 
Rady 

Rodziców 
 

Pozostałe 
jednostki 

organizacyjne 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 20 zł 20 zł  20 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego1 miesięcznie 0 zł  15zł 15 zł 15 zł 

3. Wpłata gotówki  za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Wypłata gotówki za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu: 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 złożony w formie papierowej 
za przelew 

5 zł 5 zł  5 zł  5 zł  

5.1.2 złożony w systemie bankowości internetowej - 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

5.2.1 złożony w formie papierowej 
za przelew 

- 5 zł  5 zł  5 zł  

5.2.2 złożony w systemie bankowości internetowej - 0,49 zł 0,49 zł 0,49 zł 

6. Zlecenie stałe: 

6.1 Realizacja stałych zleceń na rachunek: 

6.1.1 prowadzony w Banku i jego placówkach 
za zlecenie 

- 3 zł 3 zł 3 zł 

6.1.2 prowadzony w innym banku krajowym2 - 5 zł 5 zł 5 zł 

https://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/
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6.2 Złożenie/modyfikacja /odwołanie stałego zlecenia:    

6.2.1 w Banku i jego placówkach 
za zlecenie 

- 3 zł 3 zł 3 zł 

6.2.2 w systemie bankowości internetowej - 0 zł 0 zł 0 zł 

7. Polecenie zapłaty: 

7.1 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela: 

za zlecenie 

 

7.1.1 prowadzony w Banku i jego placówkach - 5 zł 5 zł 5 zł 

7.1.2 prowadzony w innym banku3 - 5 zł 5 zł 5 zł 

7.2 Odwołanie/aktualizacja/odmowa wykonania zgody polecenia zapłaty - 5 zł 5 zł 5 zł 

8. Dokonanie zmiany formularza karty wzorów podpisów jednorazowo 0 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9. Likwidacja rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych 
z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych 
z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

1 Opłata pobierana jest od miesiąca, w którym rachunek prowadzony jest przez okres dłuższy niż 15 dni. 
2 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
3 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach polecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 

3. Bankowość elektroniczna  
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. System Bankowości Internetowej iB@nk:   

1.1 Aktywacja systemu jednorazowo 0 zł 

1.2 Korzystanie z systemu  miesięcznie 0 zł 

1.3 Wydanie klucza   70 zł 

1.4 Wymiana klucza  w miejsce utraconego lub uszkodzonego z winy klienta jednorazowo 70 zł 

1.5 Rezygnacja z dostępu do systemu przed upływem 1 roku jednorazowo 40 zł 

1.6 Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk - SMS (pod warunkiem zwrotu klucza) jednorazowo 0 zł 

1.7 Zamiana systemu iB@nk na system iB@nk - SMS (bez zwrotu klucza) jednorazowo 30 zł 

2. System Bankowości Internetowej iB@nk-SMS:   

2.1 Aktywacja systemu jednorazowo 0 zł 

2.2 Korzystanie z systemu  miesięcznie 0 zł 

Lp. Usługa bankowości telefonicznej Tryb pobierania Stawka 

1. Powiadamianie SMS:   

1.1 SMS przesyłany raz dziennie w dni robocze - miesięcznie miesięcznie 4 zł 

1.2 SMS przesyłany po każdej zmianie salda w dni robocze – za każdy SMS za każdy SMS 0,30 zł 

1.3 SMS przesyłany na żądanie Klienta – za każdy SMS za każdy SMS 0,30 zł 

2. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 
(Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków) 

 miesięcznie  10 zł 

4. Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka  

1. Dokonanie lub odwołanie dyspozycji zastrzeżenia dokumentów jednorazowo 50 zł* 

2. Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza rachunku bankowego w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek  śmierci 

jednorazowo 25 zł  

3. Wykonanie/ odwołanie/zmiana dyspozycji „zapis na wypadek śmierci” jednorazowo 25 zł  

4. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów:  

4.1 z Bankiem za każdą zawartą 
umowę 

0 zł 

4.2 z innymi bankami  100 zł 

5. Potwierdzenie wykonania blokady środków  za dokument 20 zł 

6. Sporządzenie i wydanie na wniosek Klienta: 

6.1 opinii za dokument 100 zł* 

6.2 zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, wysokości salda za dokument 50 zł* 

6.3 zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę za dokument 50 zł 

6.4 zestawienia transakcji płatniczych za rok bieżący za dokument 50 zł* 

6.5 zestawienia transakcji płatniczych rok ubiegły za dokument 50 zł* 

6.6 potwierdzenia wykonania przelewu zrealizowanego za pośrednictwem bankowości  internetowej za dokument 10 zł* 

6.7 odpisu załącznika do wyciągu, potwierdzenia operacji /dokumentu księgowego ( od każdego dokumentu) za dokument 10 zł* 

6.8 odpisu umowy rachunku bankowego za dokument 50 zł* 

6.9 zaświadczenia o zamknięciu rachunku  za dokument 40 zł* 

7. Ustanowienie/modyfikacja/odwołanie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy rachunku 

jednorazowo 25 zł 

8. Wypłata gotówkowa/bezgotówkowa z konta „Uznania do wyjaśnienia”: 

8.1 w kwocie równej lub niższej niż 50 zł za wypłatę 0 zł 

8.2 w kwocie powyżej 50 zł za wypłatę 20 zł 

9. Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej zrealizowanej nieprawidłowo na skutek pomyłki Klienta jednorazowo 30 zł* 

10. Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 
Uwaga: dotyczy również zleceń realizowanych za pośrednictwem bankowości internetowej 

jednorazowo 30 zł 

11. Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową organom i instytucjom uprawnionym na 
podstawie art. 105 ust.1, 2 i 2a, z zastrzeżeniem art.110 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe 
(Uwaga: opłaty nie pobiera się od konsumentów). 

jednorazowo 40 zł*  

12. Wyciąg z rachunku bankowego:    



Strona 6 z 15 

 

12.1 Pierwszy wyciąg za okres z ostatnich trzech pełnych miesięcy: 

za wyciąg 

 

12.1.1 wysyłany pocztą elektroniczną 0 zł 

12.1.2 pobierany przez Klienta za pośrednictwem bankowości elektronicznej 0 zł 

12.1.3 w wersji papierowej wysyłany listem zwykłym  0 zł 

12.1.4 odbierany w placówce Banku 0 zł 

12.2 Wyciąg wysyłany przez Bank  drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju po każdej zmianie salda na 
wniosek Klienta 

10 zł 

12.3 Dodatkowe wyciągi /kolejne wyciągi (na wniosek Klienta):  

12.3.1 wysyłane pocztą elektroniczną  0 zł 

12.3.2 pobierany przez Klienta za pośrednictwem bankowości elektronicznej 0 zł 

12.3.3 w wersji papierowej wysyłane listem zwykłym 30 zł 

12.3.4 odbierane w placówce Banku  30 zł 

13. Opłata za odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego 
identyfikatora 

jednorazowo 
0,15% min. 15 zł 

max. 150 zł 

14. Realizacja czeku gotówkowego w Banku i jego placówkach jednorazowo 0 zł 

15. Potwierdzenie czeku gotówkowego jednorazowo 0 zł 

16. Wydanie blankietów czeków  za jeden blankiet 1 zł 

17. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków  za każdy blankiet 10 zł 

18. Wysyłanie monitów (upomnień)*1:   

18.1 listem zwykłym jednorazowo 15 zł* 

18.2 w formie email jednorazowo 5 zł* 

19. Wysyłanie wezwań do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 1 jednorazowo 25 zł 

20. Wypłata na rzecz spadkobierców na podstawie prawomocnego wyroku sądu bądź Aktu Poświadczenia 
Dziedziczenia od każdego spadkobiercy 

jednorazowo 20 zł 

1 Naliczanie opłat za czynności wysyłania monitów (upomnień) i wezwań do zapłaty może następować do momentu uregulowania zaległości  
lub wypowiedzenia umowy. Limit opłat za  wymienione czynności wynosi 200 zł w miesiącu. Bank naliczy nie więcej niż dwie opłaty za monity (upomnienia) email, 
dwie opłaty za monity (upomnienia) listowne i dwie opłaty za wezwanie do zapłaty listowne. Monit/wezwanie do zapłaty nie będą wykonywane częściej niż raz na 
pięć dni roboczych.  

*      w tym podatek VAT. 

 

ROZDZIAŁ II. OSZCZĘDNOŚCI 

1. Rachunek oszczędnościowy (Konto Solidne)1 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Solidne  

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 0 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku w formie gotówkowej i bezgotówkowej:   

4.1 Pierwsza wypłata w trakcie okresu rozliczeniowego – miesiąca kalendarzowego za wypłatę 0 zł 

4.2 Kolejna wypłata w trakcie okresu rozliczeniowego – miesiąca kalendarzowego za wypłatę 10 zł 

5. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego jednorazowo 5 zł 

6. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego jednorazowo 10 zł 

1 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 
 

2.  Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w złotych1 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka  

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata gotówki za wpłatę  0 zł 

4. Polecenie przelewu:   

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

4.1.1 złożony w formie papierowej  
za przelew 

0 zł 

4.1.2 złożony w systemie bankowości internetowej  0 zł 

4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

4.2.1 złożony w formie papierowej  
za przelew 

15 zł  

4.2.2 złożony w systemie bankowości internetowej  0 zł  

1 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

 

3. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie w walutach wymienialnych1 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka  

1. Otwarcie rachunku płatniczego walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty jednorazowo 20 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego walutowego, płatnego na każde żądanie - dla każdej waluty miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych za wpłatę 0 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w  Banku i jego 
placówkach za wypłatę 0 zł 

5. Polecenie przelewu SEPA2:  
 

 
5.1 złożony w formie papierowej: 
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5.1.1  - do banków krajowych   
za przelew 

 

20 zł 

5.1.2  - do banków zagranicznych  5 zł 

5.2 złożony w systemie bankowości internetowej:  

5.2.1 - do banków krajowych  20 zł 

5.2.2  - do banków zagranicznych  5 zł 

6. Polecenie wypłaty  (Target3/SWIFT4) do krajów EOG5 (z wyłączeniem Polski) w walucie EUR za przelew 30 zł 

7. Polecenie przelewu w złotych na rachunek w innym banku krajowym za przelew 5 zł 

8. Likwidacja rachunku płatniczego walutowego jednorazowo 0 zł 

9. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 
5 zł 

10. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

jednorazowo 
10 zł 

1 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w 
sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 

2 Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, 
Monako, San Marino, Wielkiej Brytanii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

 1) waluta transakcji w EUR; 
 2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
 3) koszty „SHA”; 

        4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
 5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer). 
3 Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 

płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 
TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

4  SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do realizacji przekazów 
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 

5 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyłączeniem Szwajcarii oraz 
Wielkiej Brytanii. 

 

4. Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych1 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

Stawka  

1. Otwarcie rachunku płatniczego - dla każdej waluty jednorazowo 0 zł 

2. Wypłata gotówki z rachunku walutowego - w walucie lub w złotych prowadzonego w  Banku i jego placówkach za wypłatę  0 zł 

3. Polecenie przelewu na rachunek:   

3.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku i jego placówkach za przelew 0 zł 

3.2 złotowy w innym banku krajowym za przelew 5 zł 

3.3 walutowy prowadzony w innym banku krajowym i zagranicznym za przelew Zgodnie z Rozdziałem IV 

1 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 

 
 

ROZDZIAŁ III. KARTY BANKOWE 

1. Karty debetowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka obowiązująca 

1. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 0 zł2/20 zł 
2. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo  2 zł 

3. Krajowe i  zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych (Płatności kartą)1: 

3.1 w punktach handlowo - usługowych w kraju 
od transakcji 

0 zł 

3.2 w punktach handlowo - usługowych za granicą 0 zł 

4. Wypłaty  gotówki1:   

4.1 we wskazanych bankomatach Banku i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 

 
 

od transakcji 

0 zł 

4.2 w pozostałych bankomatach w kraju  0 zł3/5 zł 

4.3 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG5 w walucie EUR 

5 zł 

4.4 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG5 w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG5 2% min. 10 zł4 

4.5 poprzez usługę cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce  2 zł 

5. Wpłata gotówki:   

5.1 we wpłatomatach Banku (Uwaga: maksymalna wartość jednorazowej wpłaty wynosi 10 000 PLN) za wpłatę 0 zł 

5.2 we wpłatomatach Grupy BPS, Planet Cash   0,4% min. 5 zł 

6. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie od transakcji 0 zł 

7. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 

8. Generowanie zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany za dokument 5 zł 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 5 zł 

10. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika: od zmiany 5 zł 

10.1 w placówce  5 zł 

10.2 telefonicznie za pośrednictwem infolinii BPS  0 zł 

11. Zmiana limitów transakcji w placówce banku  od zmiany 5 zł 

11. Ubezpieczenie karty  miesięcznie 0 zł 
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1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji,  
przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta. 

2 Opłata dotyczy PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
3 Opłata dotyczy PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki  

za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym  
w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą.  

4 W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego wypłata możliwa jedynie w ramach EOG, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. 
5 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyłączeniem Szwajcarii  

oraz Wielkiej Brytanii. 
 

2. Karta przedpłacona 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka obowiązująca 

1. Wydanie karty jednorazowo 15 zł 

2. Użytkowanie karty przedpłaconej  miesięcznie 0 zł 

3. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty płatniczej do płatności 
bezgotówkowych: 

 
 

3.1 w punktach handlowo - usługowych w kraju 
od transakcji 

0 zł 

3.2 w punktach handlowo - usługowych za granicą 0 zł 

4. Wypłaty gotówki:   

4.1 
we wskazanych bankomatach Banku i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku.  

od transakcji 

0 zł 

4.2 w pozostałych bankomatach w kraju 5 zł 

4.3 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG1 w walucie EUR 

5 zł 

4.4 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG1 w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG1 10 zł 

4.5 poprzez usługę cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 1 zł 

5. Wpłata gotówki:   

5.1 w placówce Banku na rachunek karty 

za wpłatę 

0 zł 

5.2 we wpłatomatach Banku (własnych)  (Uwaga: maksymalna wartość jednorazowej wpłaty wynosi 10 000 PLN) 0 zł 

5.3 we wpłatomatach Grupy BPS, Planet Cash (obcych)  0,4% min. 5 zł 

6. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 1 zł 

7. Wypłata środków przechowywanych na rachunku karty za wypłatę  12 zł  
 

1 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyłączeniem Szwajcarii oraz 
Wielkiej Brytanii.   

 

3. Karta walutowa 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Wydanie karty jednorazowo 0 EUR 

2. Obsługa karty wydanej do rachunku1 miesięcznie 2 EUR 

3. Wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 

4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 5 EUR 

5. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 
bezgotówkowych2 od transakcji 0 EUR 

6. Wypłaty gotówki2:   

6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i Terminalach POS  zgodnie z zawartymi 
umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 

od transakcji 

0 EUR 

6.2 w pozostałych bankomatach w kraju 3% min. 1,5 EUR 

6.3 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG3 w walucie EUR 

3% min. 1,5 EUR  

6.4 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG3 w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG3 3% min. 2,5 EUR 

6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,5 EUR 

6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 2,5 EUR 

6.7 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,5 EUR 

7. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  jednorazowo 0 EUR 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta od transakcji 2,50 EUR  

9. Odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika:   

9.1 w placówce jednorazowo 1,5 EUR 

9.2 telefonicznie za pośrednictwem infolinii BPS jednorazowo 0 EUR 

10. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 EUR        

11. Ubezpieczenie karty miesięcznie 0 EUR                 

1 Opłata miesięczna do każdej karty wydanej do rachunku, w przypadku wypowiedzenia umowy rachunku przez klienta ostatnia opłatę za obsługę karty pobiera się 
za miesiąc kalendarzowy, w którym złożono wypowiedzenie. 

2 Dla wszystkich kart Visa w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju  pobierana jest dodatkowa prowizja Banku –  
3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 

3 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyłączeniem Szwajcarii oraz 
Wielkiej Brytanii.  
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4. Karty kredytowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
 

Tryb pobierania 
KARTA VISA 

KREDYTOWA1 

KARTA VISA 
KREDYTOWA 

GOLD1 

KARTA 
MASTERCARD 

CREDIT 

KARTA 
WORLD 

MASTRECARD 

1. Wydanie nowej karty kredytowej jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

2. 
Wydanie nowej karty kredytowej (po zakończeniu okresu ważności 
pierwszej wydanej karty kredytowej) 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3. Wydanie duplikatu karty kredytowej jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

4. Wydanie dodatkowej karty kredytowej jednorazowo 25 zł  25 zł 25 zł 25 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty kredytowej rocznie 35 zł  70 zł 35 zł 70 zł 

6. 
Opłata roczna pobierana od 2 roku użytkowania po 12 miesiącach od wydania karty,  jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
obciążających rachunek karty wynosi: 

6.1 mniej niż 6 000 zł 

rocznie 

69 zł - 69 zł - 

6.2 co najmniej 6 000 zł 0 zł  - 0 zł  - 

6.3 mniej niż 25 000 zł - 150 zł - 150 zł 

6.4 co najmniej 25 000 zł - 0 zł  - 0 zł  

7. Rezygnacja z karty kredytowej przez upływem okresu jej ważności jednorazowo 69 zł 69 zł 69 zł  69 zł 

8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika 
karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. 
Krajowe i zagraniczne, w tym  transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych1 od transakcji 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

12. Wypłaty gotówki w bankomatach i kasach banków: 

12.1 w kraju 

od transakcji 

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

12.2 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty kredytowej do płatności gotówkowych1 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 

13. Polecenie przelewu wewnętrznego z karty za przelew 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

14. Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

15. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

16. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji za dokument  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

17. 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Użytkownika karty 
za okres przez niego wskazany 

za dokument  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

18. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł  0 zł 0 zł  0 zł  

20. Wysyłanie monitów (upomnień):      

20.1 listem zwykłym jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

20.2 w formie e-mail jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

21. 
Wysłanie wezwania do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem 
odbioru 

jednorazowo 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

22. 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomatach (max. 10 ostatnich 
transakcji) świadczących taką usługę 

od transakcji 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

23. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

miesięcznie od 
kwoty salda 
końcowego 

okresu 
rozliczeniowego 

 
3% min. 40 zł  

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

24. 
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy 
miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

25. 
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

26. Ubezpieczenie karty miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
 
 

ROZDZIAŁ IV. POLECENIE PRZELEWU W WALUCIE OBCEJ  
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania  
Stawka 

1. Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym w placówce/w systemie bankowości internetowej    

1.1 pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 
za przelew 

20 zł 

1.2 Polecenie wypłaty2,3,5 0,25% min. 40 zł max. 300 zł 

2. Realizacja polecenia przelewów w trybie niestandardowym w placówce / w systemie bankowości 
internetowej w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”5 od transakcji  

120 zł 

3. Skup poleceń przelewów otrzymanych    

3.1 z banków krajowych (SEPA1, polecenie wypłaty) 

od przelewu 

14 zł   

3.2 z banków zagranicznych w ramach EOG8 w walucie EUR (SEPA1, polecenie wypłaty) 0 zł  

3.3 z banków zagranicznych w ramach EOG8 w walucie innej niż EUR (polecenie wypłaty) 18 zł  

3.4 z banków zagranicznych spoza EOG8 (polecenie wypłaty) 18 zł  

4. Zlecenie poszukania polecenia przelewu / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta4 za zlecenie 120 zł + koszty banków trzecich 

5. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (koszty) „OUR” za przelew  100 zł 
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1 Polecenie przelewu SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu  
i Szwajcarii, Monako, San Marino, Wielkiej Brytanii, 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) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
e) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). 

2 Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji 
płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).  

3 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowany koszty banków pośredniczących  określone w pkt. 5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
4 Opłaty nie pobiera się , jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5 Z wyłączeniem poleceń wypłaty do krajów EOG (z wyłączeniem Polski) w walucie EUR. 
6 Polecenie Przelewu Target – usługa inicjowania przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 

płatniczego Posiadacza   rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 
TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

7 SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do realizacji przekazów 
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 

8 EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyłączeniem Szwajcarii  
oraz Wielkiej Brytanii. 

9 Dla Umów zawartych do dnia 15.12.2019 r. opłata obowiązuje od dnia 01.03.2020 r. 
*    w tym podatek VAT 
 

ROZDZIAŁ V. KREDYTY KONSUMPCYJNE, MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka 

obowiązująca 

I KREDYTY I POŻYCZKI   

1. Kredyt „Bezpieczna Gotówka”:   

1.1 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt  jednorazowo od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

1.2 Prowizja za udzielenie kredytu:  
 

jednorazowo od kwoty kredytu 

 

1.2.1  bez ubezpieczenia 12 % 

1.2.2 
 z ubezpieczeniem  
 (dla posiadaczy Konta osobistego z regularnymi wpływami min. 6 miesięcy prowizja niższa o 1 p.p.) 

10% 

2. Kredyt konsolidacyjny gotówkowy:   

2.1 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt jednorazowo od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2.2 Prowizja za udzielenie kredytu: 

jednorazowo od kwoty kredytu 

 

2.2.1 bez ubezpieczenia 12 % 

2.2.2 
z ubezpieczeniem   
(dla posiadaczy Konta osobistego z regularnymi wpływami min. 6 miesięcy prowizja niższa o 1 p.p.) 

10% 

3. Pożyczka gotówkowa:   

3.1 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę                                                                                 jednorazowo od wnioskowanej 

pożyczki 
0 zł 

3.2 Prowizja za udzielenie pożyczki gotówkowej jednorazowo od kwoty pożyczki od 2% min. 50 zł 

4. Kredyt w rachunku płatniczym2:   

4.1 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt  jednorazowo od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

4.2 Prowizja za udzielenie kredytu:  jednorazowo od kwoty kredytu, 
pobierana jest z góry za każdy 

rozpoczęty rok 

   
4.2.1 bez ubezpieczenia 2,5% min. 50 zł 

4.2.2 z ubezpieczeniem   1,5% min. 50 zł 

4.3 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu:   
od kwoty podwyższenia 

 

4.3.1 bez ubezpieczenia 2,5% min. 50 zł 

4.3.2 z ubezpieczeniem  1,5% min. 50 zł 

II KREDYTY MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE   

1. 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt jednorazowo od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2. 
Prowizja za udzielenie 
 

jednorazowo od kwoty kredytu,  
pobierana w całości w dniu wypłaty 

pierwszej transzy kredytu  
od 2,5 % min. 200 zł 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu  za aneks od 2,5 % min. 200 zł 

4. Prowizja za skrócenie/wydłużenie okresu spłaty kredytu od kwoty aktualnego zadłużenia od 2,5 % min. 200 zł 

III POŻYCZKA HIPOTECZNA   

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę hipoteczną 
jednorazowo od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2. Prowizja za udzielenie jednorazowo od kwoty kredytu, od 2% min. 200,00 zł 

6. Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu w walucie obcej za zlecenie 120 zł + koszty banków trzecich 

7. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia przelewu w walucie 
obcej 

za dokument 
30 zł* 

8. Wydanie na prośbę Klienta potwierdzenia wykonania polecenia przelewu (SWIFT, TARGET, SEPA)1,6,7 za dokument  10 zł* 

9. Reklamacja polecenia przelewu w walucie obcej  120 zł + koszty banków trzecich 

10. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego9 jednorazowo 20 zł  

11. Opłata za przewalutowanie (pobierana  od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) od transakcji 0 zł 
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3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu  za aneks od 2% min. 200,00 zł 

4. Prowizja za skrócenie/wydłużenie okresu spłaty pożyczki od kwoty aktualnego zadłużenia od 1,5% min. 200 zł 

IV  KREDYT KONSOLIDACYJNY HIPOTECZNY   

1. 
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku jednorazowo od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2. 
Prowizja za udzielenie Kredytu 
(dla Klientów korzystających z usług Banku od min. 6 miesięcy prowizja niższa o 0,5 p.p.) 

jednorazowo od kwoty kredytu 
od 2% 

V POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE    

1. Wydanie odpisu umowy o kredyt jednorazowo 20 zł* 

2. Zmiana na wniosek klienta warunków umowy kredytu:   

2.1 zmiana zabezpieczenia kredytu za aneks od 0,5% min. 200 zł 

2.2 zmiana innych warunków umowy (w tym oprocentowanie) za aneks od 0,1% min. 200 zł 

2.3 zmiana formy spłaty (rodzaju rat) za aneks od 0,1% min. 200 zł 

3. Za zawarcie umowy ugody odnośnie:   

3.1 kredytów mieszkaniowych lub kredytów/pożyczek hipotecznych za umowę od 0,5% min. 200 zł 

3.2 pozostałych kredytów za umowę  od 1,5% min. 50 zł 

4. Za zawarcie umowy przejęcia długu/przystąpienia do długu odnośnie:   

4.1 kredytów mieszkaniowych lub kredytów/pożyczek hipotecznych za umowę od 0,5% min. 200 zł 

4.2 pozostałych kredytów za umowę od 1,5% min. 50 zł 

5. 
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu 
kredytów i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie jest 
dłużnikiem Banku 

za zaświadczenie  
100 zł* 

6. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu  za zaświadczenie 50 zł* 

7. Opłata za promesę kredytową jednorazowo od kwoty kredytu  0,5% - 2% min. 50 zł 

8. 
Prowizja rekompensacyjna od kwoty kredytów zabezpieczonych hipotecznie spłaconej przed 
terminem - dla umów zawartych do 21 lipca 2017 r. 

od kwoty wcześniejszej spłaty 
2% min. 100 zł 

9. 
Rekompensata (prowizja rekompensacyjna) w przypadku spłaty całości lub części kredytu 
zabezpieczonych hipotecznie przed terminem –  
(dla umów kredytowych zawartych od 22 lipca 2017 r.): od kwoty wcześniejszej spłaty 

 

9.1 do 3 lat trwania Umowy kredytu  max. 3%1 

9.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 0 zł 

10. Wysyłanie monitów (upomnień): 

za dokument 

 

10.1 listem zwykłym 0 zł 

10.2 w formie email 0 zł 

11. Wysyłanie wezwań do zapłaty listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 0 zł 

12. 

Wysłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminach określonych 
w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozliczenia kredytu lub inwestycji, 
dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu/pożyczki lub innych wymaganych 
dokumentów zgodnie z Umową kredytu 

50 zł 

13. Ponowne wydanie zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.  50 zł* 

14. Wypełnienie na życzenie Klienta wniosku o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 70 zł* 

15. 
Wydanie zgody na wypłatę scedowanego na Bank odszkodowania z tytułu ubezpieczenia rzeczy  
stanowiących zabezpieczenie kredytu/pożyczki 

30 zł 

16. Sporządzenie wniosku o ustanowieniu hipoteki 50 zł 

17. Ponowne wydanie wniosku o wykreślenie hipoteki  50 zł* 

18. Sporządzanie i wydawanie historii operacji na rachunku kredytowym: za każdy rozpoczęty rok   50 zł* 

19. 
Inne czynności wykonane na życzenie kredytobiorcy lub za kredytobiorcę nie wymagające zmiany 
postanowień umowy kredytu/pożyczki w tym wydanie zaświadczenia o wysokości odsetek (za 
każdy rok kalendarzowy) 

za aneks  50 zł* 

20. 
Ustanowienia zabezpieczenia, w przypadku, gdy klient nie ustanowił zabezpieczenia zgodnie z 
umową (Uwaga: dotyczy również ubezpieczenia majątku) 

od transakcji 100 zł 

21. 
Opłata za wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt Kredytobiorcy od każdego złożonego do sądu 

wniosku 
od 100 zł* 

22. 
Za dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną inwestycją (po 
uruchomieniu kredytu) lub w związku z nieterminową spłatą kredytu/pożyczki 

 
 

22.1 do 50 km   
od kontroli  

100 zł 

22.2 od 50 km do 100 km  200 zł 

22.3 powyżej 100 km  400 zł 

23. 
Wydanie potwierdzeń/zaświadczeń/opinii/rozliczeń dotyczących kredytów windykowanych 
 i restrukturyzowanych – na wniosek klienta:  

23.1 kredyty w rachunku 

za dokument 

200 zł* 

23.2 kredyty gotówkowe 300 zł* 

23.3 kredyty hipoteczne  500 zł* 

1 Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3,00 % spłacanej kwoty kredytu hipotecznego, 
nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej 
spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie  z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza 
częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych lub zwrotu 
całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. 

2 Kredyt w rachunku płatniczym nie jest dostępny dla Posiadaczy rachunku PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy, zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o usługach płatniczych. 

    *    w tym podatek VAT 
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ROZDZIAŁ VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE  

Karta Dużej Rodziny – uprawnienia w zakresie wysokości prowizji i opłat dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny określa Uchwała Zarządu Banku nr 6/53/2014/ZA z dnia 
07.10.2014 r. 
*  w tym podatek VAT 
 

ROZDZIAŁ VII. USŁUGI 

 1. Usługa BLIK 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0  zł 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:   

2.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK od transakcji  0 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach:   

2.2.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych, zgodnie z zawartymi umowami1  
od transakcji  

0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 3 zł 

1 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.  

 

ROZDZIAŁ VIII. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
    1. Konta osobiste 

Lp. 
 

Rodzaj usług (czynności) 
 

Tryb pobierania 

Stawka obowiązująca 
Konto 

osobiste 
STANDARD17.21 

E-Konto 
osobiste18,21 

Konto 
osobiste  
VIP19,21 

Pakiet  
Konto na 
Miarę4,21 

Konto  
osobiste 

STUDENT20,21 

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

2. Prowadzenie rachunku płatniczego1 miesięcznie 10 zł 3 zł 15 zł 0 zł 0 zł/ 3 zł3 

3. Opłata za pakiet 2 miesięcznie - - - 0 zł/ 11 zł4 - 

L.p. Rodzaj usług ( czynności)  Tryb 
pobierania 

Stawka obowiązująca 

1. Wpłata gotówki do innych banków krajowych  (w tym Rejon Energetyczny, Zakład Gazowniczy, PEC) w:  

1.1 w Oddziale: Bojanów, Jeżowe 

za wpłatę 

0,6% min 3,5 zł 

1.2 w Oddziale: Kraków, Rzeszów 0,6% min. 10 zł 

1.3 w Oddziale: Stalowa Wola, Ulanów, Nowa Sarzyna. 0,6%  min. 6 zł 

2. Wypłata gotówki kartą obcego banku w Terminalu POS Nadsańskiego Banku Spółdzielczego za wypłatę 
opłata w wysokości 

określonej w taryfie banku, 
który wydał kartę 

3. Wpłaty gotówki na rzecz: 

3.1 Telewizja Kablowa Stella    
 
 
 
 
 
 

za wpłatę 
 

2,50 zł 

3.2 Stella Sp. z o.o.    2 zł 

3.3 Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem     0,5% min. 3 zł 

3.4 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie    3 zł 

3.5 Gmina Jeżowe (Uwaga: dotyczy wpłat za odpady komunalne.) 0,5% min. 3 zł 

3.6 Gminna Spółka Wodna w Jeżowem 0,5% min 3 zł 

3.7 Organizacji posiadających status pożytku publicznego  0 zł 

3.8 Urząd Gminy i Miasta  Nisko oraz podległe jednostki   0 zł 

3.9 
Towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z Bankiem dotyczące opłacenia składki za ubezpieczenie 
stanowiące zabezpieczenie wierzytelności Banku 

0 zł 

4. 

Wpłaty gotówki na rachunki bieżące/pomocnicze prowadzone w Nadsańskim Banku  Spółdzielczym 
dokonywane przez Posiadacza rachunku lub osoby inne niż Posiadacz rachunku – nie dotyczy 
indywidualnych umów. (Uwaga: w przypadku wpłat osób trzecich prowizja pobierana od wpłacającego.) 

wg taryfy ustalonej dla 
Posiadacza rachunku 

5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały: 

5.1 w kasie głównej Centrali Banku:  
 
 
 
 
 

od transakcji 

 

5.1.1 monety do 25 sztuk 1 zł 

5.1.2 za każde kolejne 25 sztuk 2 zł 

5.1.3 banknoty do 50 sztuk 2 zł 

5.1.4 za każde kolejne 50 sztuk 3 zł 

5.2 we wszystkich placówkach terenowych Banku:  

5.2.1 monety o nominale do 0,20 PLN do 25 sztuk 2 zł 

5.2.2 za każde kolejne 25 sztuk 4 zł 

5.2.3 monety o nominale 0,50 PLN – 5,00 PLN do 10 sztuk 2 zł 

5.2.4 za każde kolejne 10 sztuk 4 zł 

5.2.5 banknoty do 50 sztuk  2 zł 

5.2.6 za każde kolejne 50 sztuk 3 zł 

6. Udostępnienie skrytki od transakcji 0 zł 

7. Korzystanie ze skrytki  miesięcznie 0 zł 

8. Wymiana zamka do skrytki/wymiana skrytki od transakcji wg bieżącej ceny usługi 

9. Poszukiwanie na zlecenie klienta dowodu / potwierdzenia dokonanej operacji wpłaty, przelewu itp.  za dokument 10 zł* 

10. Wydanie na zlecenie klienta zablokowanej w bankomacie karty płatniczej – w trybie ekspresowym od transakcji 30 zł 

11. Za sporządzenie odpisu dokumentu księgowego za dokument 5 zł* 

12. 
Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie  
(Uwaga: zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.) 

od transakcji 
20 zł* 
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4. Wpłaty: 

4.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wpłata gotówki za pośrednictwem wpłatomatu Banku  
Uwaga: maksymalna wartość jednorazowej wpłaty wynosi 
10 000 PLN 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Wypłaty:  

5.1 Wypłata gotówki (w tym awizowanej) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Wypłata gotówki nieawizowanej5 

 
 

od kwoty wypłaty 
stanowiącej nadwyżkę 

ponad kwotę 
niewymagającą 

awizowania 

0,20% 
 

0,20% 
 

0,20% 
 

0,20% 
 

0,20% 
 

5.3 Niepodjęcie awizowanej gotówki w terminie 
uzgodnionym z bankiem  

od kwoty awizowanej i 
niepodjętej  

0,20% 
min. 60 zł 

0,20% 
min. 60 zł 

0,20% 
min. 60 zł 

0,20% 
min. 60 zł 

0,20% 
min. 60 zł 

6. Polecenie przelewu 

6.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

6.1.1 złożony w formie papierowej6 
za przelew 

7 zł 10 zł 6 zł 10 zł 7 zł 

6.1.2 złożony w systemie bankowości internetowej 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

6.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

6.2.1 złożony w formie papierowej6 
za przelew 

7 zł 10 zł 6 zł 10 zł 7 zł 

6.2.2 złożony w systemie bankowości internetowej 0,49 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł/0,49 zł3 

6.3 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie ExpressElixir7,8: 

6.3.1 złożony w formie papierowej 
za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.3.2 złożony w systemie bankowości internetowej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.4 Polecenie przelewu SEPA9: 

6.4.1 złożony w formie papierowej: 

6.4.1.1 - do banków krajowych   
za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.4.1.2 - do banków zagranicznych  7 zł 10 zł 6 zł 10 zł 7 zł 

6.4.2  złożony w systemie bankowości internetowej: 

6.4.2.1 - do banków krajowych  
za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.4.2.2 - do banków zagranicznych  0,49 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł/ 0,49 zł3 

6.5 Polecenie wypłaty (Target10/SWIFT11) do krajów EOG12 
(z wyłączeniem Polski) w walucie EUR  

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7. Zlecenia stałe13 

7.1 Realizacja stałych zleceń na rachunek: 

7.1.1 prowadzony w Banku i jego placówkach  
 
            za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.1.2 prowadzony w innym banku krajowym 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

7.1.3 
 

prowadzony w Banku/innym Banku z tytułu rozliczeń 
składek ubezpieczenia na życie na rzecz towarzystw 
ubezpieczeniowych współpracujących z bankiem22 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 Złożenie/modyfikacja/odwołanie stałego zlecenia:  

7.2.1 w Banku i jego placówkach 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7.2.2 w systemie bankowości internetowej      

8. Polecenie zapłaty  

8.1 Realizacja polecenia zapłaty:  

8.1.1  na rachunek prowadzony w Banku   
za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

8.1.2 na rachunek prowadzony w innym banku14 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

8.2 Odwołanie/aktualizacja/odmowa polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9. Wydanie nowej karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10. Wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Obsługa karty wydanej do rachunku15 miesięcznie 4 zł 5 zł 0 zł 0 zł/4,90 zł23 4 zł 

12. Zmiana rodzaju rachunku/pakietu jednorazowo 25 zł 25 zł  25 zł 25 zł 25 zł  

13. Zamiana konta osobistego: 

jednorazowo 

  

13.1 ze wspólnego na indywidualny 25 zł 25 zł  25 zł 25 zł 25 zł  

13.2 z indywidualnego na wspólny 25 zł 25 zł  25 zł 25 zł 25 zł  

14. Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju 
rachunku/pakietu 

jednorazowo 25 zł     

15. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 5 zł 
 

5 zł 
 

5 zł 5 zł 5 zł 

16. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

jednorazowo 10 zł 
 

10 zł 
 

10 zł 10 zł 10 zł 

17. Likwidacja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta16 jednorazowo 20 zł 20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

19. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany 
przez klienta w dyspozycji zamknięcia rachunku 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

1 Opłata pobierana jest począwszy od miesiąca, w którym rachunek został otwarty, w przypadku wypowiedzenia umowy rachunku przez klienta ostatnią opłatę 
 za prowadzenie rachunku pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym złożono wypowiedzenie. 

2 Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym Pakiet został otwarty, w przypadku wypowiedzenia umowy Pakietu przez klienta ostatnią opłatę za Pakiet pobiera  
się za miesiąc kalendarzowy, w którym  złożono wypowiedzenie. 

3 Dla umów zawartych w okresie od dnia 04.10.2018 r. do 01.02.2022 r. produkt objęty był Promocją. Szczegóły oferty określa „Regulamin Promocji Konto 
Studenckie za 0 zł”. 
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4 Produkt Pakiet Konto na Miarę wycofany z oferty Banku w dniu 01.07.2019 r. Prowizje i opłaty dotyczą Klientów, którzy założyli rachunek oszczędnościowy Pakiet 
Konto na Miarę w terminie do 30.06.2019 r. Opłata za Pakiet wynosi 0 zł, gdy miesięczne wpływy na rachunek z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty 
prowadzony w ramach Pakietu, wynoszą 2 000 zł. Wpływy na rachunek, o których mowa powyżej nie uwzględniają przelewów wewnętrznych pomiędzy 
rachunkami tego samego Klienta.  

5 Wysokość wypłaty gotówkowej, która  wymaga wcześniejszego  zgłoszenia (awizowania)  określona jest w Komunikacie Banku. 
6 Opłata za polecenie przelewu wynosi 0 zł, jeżeli polecenie przelewu dotyczy opłacenia składki za ubezpieczenie stanowiące zabezpieczenie wierzytelności Banku. 
7 Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł. 
8 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu 

realizacji dyspozycji w trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny 
jest na stronie internetowej http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN 
 na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone w PLN.  

9 Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu 
 i Szwajcarii, Monako, San Marino, Wielkiej Brytanii które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
a) waluta transakcji w EUR 
b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC 
c) koszty „SHA” 
d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących 
e) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer) 

10 Polecenie przelewu Target – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 
płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 
TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 
płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne 

11 SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana do realizacji przekazów 
realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 

12 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyłączeniem Szwajcarii 
oraz Wielkiej Brytanii. 

13 Opłata za realizację, złożenie/modyfikację, odwołanie stałego zlecenia wynosi 0 zł, jeżeli stałe zlecenie dotyczy opłacenia składki ubezpieczeniowej polisy 
stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku.  

14 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach polecenia zapłaty, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
15 Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł w przypadku gdy jest to pierwsza karta wydana do rachunku. 
16 Jednorazowa opłata pobierana w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia. 
17 Produkt Konto osobiste STANDRAD wycofany z oferty Banku w dniu 01.07.2019 r. Prowizje i opłaty dotyczą Klientów, którzy założyli rachunek  

oszczędnościowo – rozliczeniowy Konto osobiste STANDARD w terminie do 30.06.2019 r. 
18 Produkt E – Konto osobiste wycofany z oferty Banku w dniu 12.03.2013 r. Prowizje i opłaty dotyczą Klientów, którzy założyli rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy E-konto osobiste w terminie do 11.03.2013 r.  
19 Produkt Konto osobiste VIP wycofany z oferty Banku w dniu 01.12.2015 r. Prowizje i opłaty dotyczą Klientów, którzy założyli rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy Konto osobiste VIP w terminie do 30.11.2015 r. 
20 Produkt Konto osobiste Student wycofany z oferty Banku w dniu 01.02.2022 r. Prowizje i opłaty dotyczą Klientów, którzy założyli rachunek oszczędnościowo – 

rozliczeniowy Konto osobiste Student w terminie do 31.01.2022 r.  
21 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.                   

w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.  
22 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
23 Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł, gdy bezgotówkowe transakcje wykonane kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty przekraczają 500 zł. 

Opłaty za obsługę karty nie pobiera się w miesiącu wydania karty.  
 

 2. Rachunek oszczędnościowy (Konto Zysk) 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto osobiste 

ZYSK1, 2 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 0 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku w formie gotówkowej i bezgotówkowej:   

4.1 Pierwsza wypłata w trakcie okresu rozliczeniowego – miesiąca kalendarzowego za wypłatę 0 zł 

4.2 Kolejna wypłata w trakcie okresu rozliczeniowego – miesiąca kalendarzowego za wypłatę  10 zł 

5. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym 
za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 5 zł 

6. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym 
za każdy miesiąc roku poprzedniego 

jednorazowo 10 zł 

1 Produkt wycofany z oferty Banku w dniu 01.05.2014 r. prowizje i opłaty dotyczą Klientów, którzy założyli rachunek oszczędnościowy Konto osobiste  
Zysk w terminie do 30.04.2014 r.  

2 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 

 

 3. Rachunek płatny na każde żądanie w zł potwierdzony książeczką oszczędnościową1 

Lp. Rodzaj usługi (czynności)  Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2. Wydanie książeczki za dokument  25 zł 

3. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w Banku  za wpłatę  0 zł 

5. Wypłata gotówki z rachunku w Banku za wypłatę  0 zł 

6. Polecenie przelewu wewnętrznego złożone w formie papierowej za przelew 5 zł 

7. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 20 zł 

8. Likwidacja książeczki jednorazowo 0 zł 
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9. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej jednorazowo 25 zł 

10. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym 
za każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 5 zł 

11. Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym 
za każdy miesiąc roku poprzedniego 

jednorazowo 10 zł 

1 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r.  
w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 
 

4. Naklejka zbliżeniowa    

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb pobierania Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15 zł 

3. 
Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 
Uwaga: opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 

jednorazowo 15 zł 

4. 
Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 
Uwaga: opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 

jednorazowo 15 zł 

5. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu naklejki zbliżeniowej do płatności bezgotówkowych1: 

 5.1 w punktach handlowo - usługowych w kraju.  
 

od transakcji 
 

0 zł 

5.2 w punktach handlowo - usługowych za granicą. 0 zł 

6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta 10 zł 

7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 

8. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej 0 zł 

9. Czasowa zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 

10. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej od zmiany  0 zł 

11. Ubezpieczenie karty  miesięcznie  0 zł 

1 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana karta. 

 
5. Kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe i hipoteczne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka 
obowiązująca 

I  KREDYTY I POŻYCZKI    

1. Kredyt na zakup pojazdów: 

1.2 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt  jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 zł 

1.3 Prowizja za udzielenie kredytu na zakup pojazdów jednorazowo od kwoty kredytu od 2% min 200 zł 

2. Kredyt EKOlogiczny: 

2.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 zł 

2.2 Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo od kwoty kredytu 3% 

3. Kredyt „Gotówka bez odsetek”:   

3.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt                                                                               jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 zł 

3.2 Prowizja za udzielenie kredytu :   

3.2.1 bez ubezpieczenia jednorazowo od kwoty kredytu 9% 

3.2.2 z ubezpieczeniem jednorazowo od kwoty kredytu 7% 

4. Kredyt na Remont:   

4.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 zł 

4.2 Prowizja za udzielenie kredytu dla Posiadaczy ROR  jednorazowo od kwoty kredytu 5,5% 

4.3 Prowizja za udzielenie kredytu  dla pozostałych klientów jednorazowo od kwoty kredytu 6,5% 

5. Kredyt EKO:   

5.1 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt  jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 zł 

5.2 Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo od kwoty kredytu 5% 

II KREDYTY Z DOTACJĄ NA BUDOWĘ DOMÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH   

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 zł 

2. 
Prowizja za udzielenie kredytu 
Uwaga: Prowizja pobierana w całości w dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu. 

jednorazowo od kwoty kredytu od 1,5% min. 200 zł 

III KREDYT MIESZKANIE DLA MŁODYCH    

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0 zł 

2. 
Prowizja za udzielenie kredytu 
Uwaga: Prowizja pobierana w całości w dniu wypłaty pierwszej transzy kredytu. 

jednorazowo od kwoty kredytu od 1,5% min. 200 zł 

 


