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Ogólne postanowienia z zakresu usług bankowych dotyczą klientów prowadzących działalność gospodarczą, 
rolników indywidualnych, podmiotów instytucjonalnych i innych podmiotów. 
 
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH.  
 
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu 

dokonania operacji bankowej lub wpłacane gotówką w kasie. 
2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku 

prowadzonego w Banku mogą być w uzasadnionych przypadkach pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z 
klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Od  klientów wpłacających na rachunki prowadzone w innych bankach opłaty i prowizje pobierane są gotówkowo w 
kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 

4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, 
za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 
7. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS Staszów pobiera się od wpłacającego lub 

posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS Staszów, a posiadaczem rachunku. 
8. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Staszów z instytucjami lub 

podmiotami gospodarczymi na zlecenie, których dokonywane są operacje, bank pobiera prowizję lub opłatę od tych 
instytucji w wysokości określonej w umowie. 

9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

• wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

• wpłat gotówkowych oraz przelewów na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS 
Staszów oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 

• wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na 
mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 

10. Nie pobiera się prowizji i opłat za otwarcie i prowadzenie rachunków: 

• lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, 

• rachunków na których gromadzone są środki Ochotniczych Straży Pożarnych. 
11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach 

rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 
12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W 

przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez BS Staszów z innymi 
bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, itp.) 
obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje. 

13. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku lub w jego imieniu Członek Zarządu, może ustalić opłatę 
wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to 
racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 

14. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez 
banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i 
telekomunikacyjne. 

15. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i 
inkas (Publikacja URC nr 522) Bank BPS S.A. niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli 
jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów 
naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 

16. 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. 

17. Opłaty i prowizje do czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.  
       W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie 

obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalona według kursu średniego NBP z dnia pobrania należności. 
18. Dla podmiotów nie wyszczególnionych w niniejszej Taryfie (np. JST, Samorządowe Jednostki Kultury i inne) lub w 

przypadku czynności nie wyszczególnionych w ofertach przetargowych (SIWZ) Bank pobiera opłaty: 

• w zakresie prowadzenia i obsługi rachunków - obowiązujące jak dla Rachunku BIZNES; 

• w zakresie działalności kredytowej – obowiązujące jak w tabeli „Kredyty dla klientów prowadzących działalność 
gospodarczą”. 
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Tabela Nr 1 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I/LUB POMOCNICZY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH, PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ ROLNIKÓW 

Lp Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Rachunek 

BIZNES 

Rachunek 
BIZNES 

pomocniczy 

Rachunek 
BIZNES dla 

Stowarzyszeń, 
Towarzystw, 

Klubów 
Sportowych, 

Partii 
Politycznych, 

Fundacji 

Rachunek 
BIZNES 

Pomocniczy 
dla 

Stowarzyszeń, 
Towarzystw, 

Klubów 
Sportowych, 

Partii 
Politycznych, 

Fundacji 

Rachunek 
AGRO 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 PLN 50 PLN 50 PLN 50 PLN 0,00 PLN 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 20 PLN 20 PLN 20 PLN 20 PLN 10 PLN 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane:  

 
w placówce Banku przez posiadacza rachunku  za wpłatę 

0,5%  
min. 10 PLN 

0,5% 
min. 10 PLN 

0,5% 
min. 10 PLN 

0,5% 
min. 10 PLN 

0,5 % 
min. 10 PLN 

 w placówce Banku przez osobę nie będącą 
posiadaczem rachunku 

za wpłatę 
0,5%  

min. 3,5 PLN 
0,5%  

min. 3,5 PLN 
0,5%  

min. 3,5 PLN 
0,5%  

min. 3,5 PLN 
0,5%  

min. 3,5 PLN 

 za pośrednictwem wpłatomatu za wpłatę 0 PLN - 0 PLN - 0 PLN 

4.  
Wpłaty za pośrednictwem wrzutni za wpłatę 

0,3% min  
10 PLN 

0,3% min  
10 PLN 

0,3% min  
10 PLN 

0,3% min  
10 PLN 

0,3% min  
10 PLN 

5. Wypłaty gotówkowe z rachunku  

 
w placówce Banku 1 za wypłatę 

0,5%  
min. 10 PLN 

0,5% 
min. 10 PLN 

0,5% 
min. 10 PLN 

0,5% 
min. 10 PLN 

0,3%  
min. 10 PLN 

 w bankomatach BS Staszów i BPS za wypłatę 0 PLN - 0 PLN - 0 PLN 

 
w innych bankomatach niż BS Staszów i BPS za wypłatę 

3,5%  
min. 10 PLN 

- 
3,5%  

min. 10 PLN 
- 

3,5%  
min. 10 PLN 

 za pośrednictwem biometrii za wypłatę 0 PLN - 0 PLN - 0 PLN 

6. Realizacja przelewu złożonych: 

w placówce Banku za przelew 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 

w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 

7. Realizacja przelewów natychmiastowych Express Elixir złożony2:  

 w placówce Banku za przelew 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 30 PLN 

w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 

8. Zlecenie stałe 

Przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego za czynność 4,5 PLN  4,5 PLN  4,5 PLN  4,5 PLN  4,5 PLN  

Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN 

Zlecone złożone i realizowane w Systemie 
Bankowości Elektronicznej eBO 

za zlecenie 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 1 PLN 

9. Polecenie zapłaty: 

 Przyjęcie/zmiana/odwołanie polecenia zapłaty za czynność 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN - 

 Realizacja polecenia zapłaty 3 za zlecenie 5 PLN 5 PLN 5 PLN 5 PLN - 

10. Powiadomienie SMS 

 Aktywacja usługi SMS jednorazowo 10 PLN - 10 PLN - 10 PLN 

 Wysłanie SMS za SMS 0,6 PLN - 0,6 PLN - 0,6 PLN 

 Za zmianę dyspozycji SMS za dyspozycję 10 PLN - 10 PLN - 10 PLN 

11. Wydanie czeków  za jeden czek 2 PLN - 2 PLN - - 

12. Potwierdzenie czeku  za jeden czek 30 PLN - 30 PLN - - 

13. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków oraz 
zastrzeżenie czeków 4 

jednorazowo 50 PLN - 50 PLN - - 

14. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o 
wysokości salda na rachunku – za każdy 
posiadany rachunek 

miesięcznie 10 PLN - 10 PLN - 10 PLN 

15. Opłata aktywacyjna usługi identyfikacji 
przychodzących płatności masowych 

jednorazowo 200 PLN - 200 PLN - - 

16. Opłata miesięczna za każdy użytkowany NRB 

- do 999 rachunków 
miesięcznie 

0,3 PLN - 0,3 PLN - - 

- od 1000 rachunków 0,2 PLN - 0,2 PLN - - 

17. Usługa biometrii jednorazowo 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 

18. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od daty 
otwarcia rachunku 

jednorazowo 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 100 PLN 

19. Likwidacja rachunku  jednorazowo 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN 
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 Tabela Nr 2 

RACHUNEK WALUTOWY 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie rachunku walutowego jednorazowo 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku walutowego (dla każdej waluty) miesięcznie 0 PLN 

3. Pierwsza wpłata minimalna przy otwarciu rachunku walutowego jednorazowo 10 EUR / USD 

4. Wpłata gotówkowa w placówce Banku  za wpłatę 10 PLN 

5. Wypłata gotówkowa  

 w placówce Banku 5 za wypłatę 10 PLN 

 w bankomatach BS Staszów i BPS za wypłatę 0 PLN 

6. Realizacja (skup) przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych za przekaz Zgodnie z Tabelą 5 

7. 
 

Realizacja przelewu (sprzedaż) złożonego w Banku: 

przelew złotowy lub walutowy na rachunek prowadzony w Banku  za przelew 10 PLN 

przelew na rachunek walutowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 
Zgodnie z Tabelą 5 

przelewy zagraniczne za przelew 

8. Realizacja przelewu przez System Bankowości Internetowej eBO na rachunki prowadzone: 

w Banku i jego jednostkach organizacyjnych za przelew 1 PLN 

w innych bankach 6 za przelew 1 PLN 

9.  Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku (informacja telefoniczna na hasło) 7 miesięcznie  10 PLN 

10. Inne czynności dewizowe jednorazowo Zgodnie z Tabelą 5 

11. Powiadomienie SMS 

 Aktywacja usługi SMS jednorazowo 10 PLN 

 Wysłanie SMS za SMS 0,6 PLN 

 Za zmianę dyspozycji SMS za dyspozycję 10 PLN 

12. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku – za każdy posiadany 
rachunek 

miesięcznie 10 PLN 

13. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 PLN 

 
 
 

Tabela Nr 3 

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 0 PLN 

3. Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 0 PLN 

4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 

w Banku i jego jednostkach organizacyjnych za przelew 0 PLN 

w innych banku za przelew 0,3% min. 20 PLN 

5. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 8 za wypłatę 0 PLN 

6. Likwidacja rachunku lokaty. za dyspozycję 0 PLN 

 
 
 

Tabela Nr 4 

POLECENIE PRZELEWU W WALUCIE OBCEJ 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Odebranie polecenia przelewu w systemie SORBNET za przelew 30 PLN 

2. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

 z banków krajowych 

 
od otrzymanego 

przelewu 

20 PLN  

 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 PLN 

 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 

0,1% min. 30 PLN  
max. 120 PLN 

 
z banków zagranicznych spoza EOG 

0,1% min. 30 PLN  
max. 120 PLN 

3. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 9  10   

 w placówce Banku za przelew 40 PLN  

 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 30 PLN  

4.  Polecenie przelewu SEPA 11  

4.1 w placówce Banku: 

 - do banków krajowych za przelew 30 PLN  
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POLECENIE PRZELEWU W WALUCIE OBCEJ 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 

- do banków zagranicznych za przelew 

Opłata taka jak realizacja 
przelewu do innego banku 

z poszczególnych 
rachunków 

4.2 w systemie bankowości elektronicznej 

 - do banków krajowych za przelew 20 PLN  

 

- do banków zagranicznych za przelew 

 Opłata taka jak w 
systemie bankowości 

elektronicznej realizacja 
przelewu do innego banku 

5. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane  do banków krajowych)  /  Polecenie wypłaty 12  13 

 
w placówce Banku za przelew 

0,25% min. 45 PLN,  
max. 400 PLN 

 
w systemie bankowości elektronicznej za przelew 

0,25% min. 45 PLN,  
max. 300 PLN 

 polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS za przelew 10 PLN 

6. Dodatkowe opłaty: 

7. 
Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta  (opłata pobierana ze zwracanej kwoty) od transakcji 

0,15% min. 30 PLN,  
max. 300 PLN  

8. 
 

Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 14 15 

za zlecenie 
110 PLN  

+ koszty banków trzecich 

9. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym: 16 

 w EUR, USD, GBP w trybie „pilnym” od transakcji 150 PLN  

10. Realizacja polecenia przelewu z opcją  kosztową OUR za przelew 100 PLN  

11.  Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie 
klienta. 

za dyspozycję 
100 PLN  

+ koszty banków trzecich 

12. 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

35 PLN 

13. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż waluta 
rachunku) 

od transakcji 0 PLN 

14. Opłata pobierana, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu kodu BIC banku beneficjenta za dyspozycję 5 PLN  

15. 
Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym  za dyspozycję 

100 PLN  
+ koszty banków trzecich 

16. 
Anulowanie przez bank beneficjenta przekazu z powodu błędów występujących w treści depeszy od transakcji 

100 PLN  
+ koszty banków trzecich 

17. 
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 

za 
zaświadczenie 

20 PLN + VAT 23% 

18. 
Czynności związane z odzyskaniem środków za czynność 

100 PLN  
+ koszty banków trzecich 

19. 
Czynności związane z poszukiwaniem środków za czynność 

100 PLN  
+ koszty banków trzecich 

 
 

Tabela Nr 5 

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ eBO / bankowość Mobilna 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Aktywacja Systemu eBO jednorazowo 0 PLN 

2. Opłata za korzystanie z Systemu eBO miesięcznie 0 PLN 

3. Metody autoryzacji: 

kod SMS 17 za SMS 0 PLN / 0,30 PLN 

eBO Token PRO za kod 0 PLN 

4. Zmiana metody autoryzacji w placówce Banku za dyspozycję 0 PLN 

5. Zablokowanie dostępu do Systemu eBO za dyspozycję 0 PLN 

6. Odblokowanie dostępu do Systemu eBO za dyspozycję 0 PLN 

7. Zapytanie dotyczące Białej Listy za dyspozycję 0,25 PLN 

8. Usługa IVR jednorazowo 0 PLN 

9. Doładowanie GSM  jednorazowo 0 PLN 

 10. Włączenie aplikacji mobilnej jednorazowo 0 PLN 

11. Wyłączenie aplikacji mobilnej jednorazowo 0 PLN 

12. Rezygnacja z usługi Systemu eBO przed upływem 1 roku od daty podpisania umowy jednorazowo 50 PLN 
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Tabela Nr 6 

KARTY PŁATNICZE                 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

VISA 
Business Debetowa 

dla 
przedsiębiorców 

VISA 
Business  

dla 
rolników 

1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 PLN 

2. Wznowienie karty jednorazowo 30 PLN 

3. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 PLN 

4. Użytkowanie karty 18 miesięcznie 5 PLN 

5. Transakcje bezgotówkowe 19  od transakcji 0 PLN 

6. Transakcje gotówkowe  od transakcji 0 PLN 

 we wskazanych bankomatach Banku, Grupy BPS i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami 20 od transakcji 0 PLN 

 innych bankomatach w kraju od transakcji 3,5% min 10 PLN 

 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO od transakcji 3,5% min 10 PLN 

 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej 
innej niż EURO oraz poza EOG 

od transakcji 3,5% min 10 PLN 

 punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 3,5% min 10 PLN 

 w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO od transakcji 3,5% min 10 PLN 

 w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej 
niż EURO oraz poza EOG 

od transakcji 3,5% min 10 PLN 

 placówkach Poczty Polskiej od transakcji 3,5% min 10 PLN 

 usłudze cash back 21 od transakcji 2 PLN 

7. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie (opłata obciąża 
rachunek w dniu rozliczenia transakcji) 22 

od transakcji 1 PLN 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta jednorazowo 10 PLN 

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 PLN 

10. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 10 PLN 

11. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 PLN 

12. Rozpatrzenie nieuzasadnionej reklamacji jednorazowo 20 PLN 

13. Zastrzeżenie / zablokowanie karty  jednorazowo 0 PLN 

14. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty jednorazowo 0 PLN 

15. Zmiana limitów transakcyjnych do karty jednorazowo 0 PLN 

16. Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie jednorazowo 0 PLN 

17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 PLN 

 
 
 
 

Tabela Nr 7 

        KARTA BUSINESS EURO 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wydanie karty jednorazowo 5 EUR 

2. Użytkowanie karty 23 miesięcznie 1,5 EUR 

3. Wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 

4 Wydanie duplikatu karty 24 jednorazowo 5 EUR 

5. Transakcje bezgotówkowe 25 od transakcji 0 EUR 

6. Transakcje gotówkowe 26 

 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 27 od transakcji 0 EUR 

 w innych bankomatach w kraju od transakcji 3,5% min. 1,5 EUR 

 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż EURO oraz 
poza EOG od transakcji 3,5% min. 2,5 EUR 

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

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

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

7. Sprawdzenie salda w bankomacie 28 od transakcji 0 EUR 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od zlecenia 2,5 EUR 

9. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 EUR 

10. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 EUR 

11. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo od transakcji 0 EUR 
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    Tabela Nr 8 

KARTY KREDYTOWE  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 PLN 

2. Wznowienie karty jednorazowo 20 PLN 

3.  Rozpatrzenie wniosku o wydanie karty kredytowej  jednorazowo 0 PLN 

4. Opłata za obsługę karty kredytowej; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeśli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i 
gotówkowych obciążający rachunek karty wyniosła:29 

co najmniej 35.000,00 PLN 
rocznie 

0 PLN 

mniej niż 35.000,00 PLN 75 PLN 

5. Opłata za wydanie każdej karty dodatkowej rocznie 20 PLN 

6.  Opłata za obsługę każdej karty dodatkowej rocznie 35 PLN 

7. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 20 PLN 

8. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej  jednorazowo 20 PLN 

9. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 0 PLN 

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

11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0 PLN 

12. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności 
bezgotówkowych 30, 31 

jednorazowo 0 PLN 

13. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju 32  od transakcji 5% min. 10 PLN 

14. Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych 
33, 34  

od transakcji 5% min. 20 PLN 

15. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie jednorazowo 0 PLN 

16. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji jednorazowo 0 PLN 

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

jednorazowo 0 PLN 

18. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 PLN 

19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 PLN 

20.  Obsługa nieterminowej spłaty 35 jednorazowo 20 PLN 

21. Opłata za zmianę  limitu karty jednorazowo 15 PLN 

22. 

Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

miesięcznie od 
kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

5% min. 100 PLN 

23. Wysyłka drogą pocztową karty jednorazowo 10 PLN 

 

 
Tabela Nr 9 

KREDYTY DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 

1.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

200 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  300 PLN 

1.2. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 500 PLN 

1.3. 
Prowizja za automatyczne odnowienie kredytu jednorazowo 

W wysokości z/g z 
pierwotną decyzją 

kredytową 

1.4. Prowizja za zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty zwiększenia 3% min. 500 PLN 

2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym MIKRO 

2.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

200 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  300 PLN 

2.2. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 500 PLN 
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KREDYTY DLA KLIENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2.3. 
Prowizja za automatyczne odnowienie kredytu jednorazowo 

W wysokości z/g z 
pierwotną decyzją 

kredytową 

2.4. Prowizja za zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty zwiększenia 3% min. 500 PLN 

3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

3.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

200 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  300 PLN 

3.2. Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo 3% min. 500 PLN 

4. Kredyt inwestycyjny 

4.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

300 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  500 PLN 

4.3. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 1 000 PLN 

5. Szybka inwestycja 

5.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

300 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  500 PLN 

5.3. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 1 000 PLN 

6. Kredytowa Linia Hipoteczna 

6.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

300 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  500 PLN 

6.3. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 1 000 PLN 

7. Ratalna spłata zadłużenia 

7.1. 
Prowizja za udzielenie ratalnej spłaty zadłużenia  

jednorazowo od kwoty 
przekazanej do ratalnej 

spłaty zadłużenia 
3% min. 500 PLN 

 
 
 

Tabela Nr 10 

KREDYTY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym   

1.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

200 PLN 

 powyżej 100 000 PLN 300 PLN 

1.3. Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo 3% min. 500 PLN 

1.3. Prowizja za automatyczne odnowienie kredytu jednorazowo 
W wysokości z/g z 
pierwotną decyzją 

kredytową 

1.4. Prowizja za zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty zwiększenia 3% min. 500 PLN 

2. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym MIKRO 

2.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

200 PLN 

 powyżej 100 000 PLN 300 PLN 

2.3. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 500 PLN 

2.3. Prowizja za automatyczne odnowienie kredytu jednorazowo 
W wysokości z/g z 
pierwotną decyzją 

kredytową 

2.4. Prowizja za zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym od kwoty zwiększenia 3% min. 500 PLN 

3. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym 

3.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

200 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  300 PLN 

3.2. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 500 PLN 

4.  Kredyt Nawozówka 

4.1 Opłata przygotowawcza jednorazowo 100 PLN 

4.2 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo 3% min. 100 PLN 

5. Kredyt inwestycyjny 

5.1. Opłata przygotowawcza: 
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KREDYTY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

200 PLN 

 powyżej 100 000 PLN  300 PLN 

5.2. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 1 000 PLN 

6. Szybka inwestycja AGRO 

6.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

300 PLN 

 powyżej 100 000 PLN 500 PLN 

6.2. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 1 000 PLN 

7. Kredytowa Linia Hipoteczna 

7.1. Opłata przygotowawcza: 

 do 100 000 PLN 
jednorazowo 

300 PLN 

 powyżej 100 000 PLN 500 PLN 

7.2. Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo 3% min. 1 000 PLN 

8. Ratalna spłata zadłużenia 

8.1. Prowizja za udzielenie ratalnej spłaty zadłużenia  
jednorazowo od kwoty 
przekazanej do ratalnej 

spłaty zadłużenia 
3% min. 500 PLN 

 
 

 
 

Tabela Nr 11 

KREDYTY preferencyjne z pomocą ARiMR w ramach linii: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, KSP, MRCSK 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza: 
Jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
200 PLN 

2. Przyznanie kwoty kredytu dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02, DK01, DK02, MRcsk 
Jednorazowo od kwoty 

kredytu 
2% 

3. Przyznanie kwoty kredytu dla linii kredytowych: KSP 
Jednorazowo od kwoty 

kredytu 
1,5% 

 
 
 
 

Tabela Nr 12 

GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia od kwoty zobowiązania do 2% 

2. Przyznanie gwarancji / poręczenia – prowizja przygotowawcza jednorazowo 200 PLN 

3. Korzystanie z gwarancji / poręczenia 
w okresach 

trzymiesięcznych 
do 1% 

4. Przyznanie limitu od kwoty limitu do 1% 

5. Zmiana warunków gwarancji / poręczenia 

 Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji / poręczenia od kwoty objętej zmianą do 4% 

 Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji / umowy od kwoty objętej zmianą do 4% 

6. Wypłata z gwarancji / poręczenia 
jednorazowo od kwoty 

roszczenia 
do 1% 

7. Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,2% min. 100 PLN 

8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji / poręczenia za czynność 200 PLN 
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Tabela Nr 13 

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie, na wniosek osoby będącej w momencie składania klientem banku:  

1) opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu 
2) opinii dotyczącej spłaty kredytu 
3) innych opinii i zaświadczeń bankowych 

jednorazowo 100 PLN + VAT 23% 

2. Wydanie, na wniosek osoby nie będącej w momencie składania klientem banku:  

1) opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu 
2) opinii dotyczącej spłaty kredytu 
3) innych opinii i zaświadczeń bankowych 

jednorazowo 200 PLN + VAT 23% 

3. Wydanie na wniosek innego banku informacji lub opinii o stanie rachunku kredytowego na 
potrzeby innego Banku, który to zwrócił się z zapytaniem 

jednorazowo 100 PLN 

4. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 100 PLN 

5. Sporządzenie kopii lub odpisów dokumentów na wniosek kredytobiorcy za dokument 100 PLN 

6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli 
(kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 

za monit 25 PLN 

7. Wysłanie monitu informującego o niewykonaniu przez Kredytobiorcę obowiązku 
dostarczenia dokumentów potrzebnych do oceny sytuacji finansowej i gospodarczej 
Kredytobiorcy w terminie wynikającym z Umowy lub żądania Banku 

za monit 100 PLN 

8. Wysłanie monitu informującego o niewykonaniu przez Kredytobiorcę obowiązku 
dostarczenia dokumentów potrzebnych do potwierdzenia ustanowienia zabezpieczenia 
kredytu lub dokumentów zachowujących skuteczność (ważność) zabezpieczenia kredytu w 
terminie wynikającym z Umowy lub żądania Banku 

za monit 100 PLN 

9. 
Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy – za aneks. jednorazowo 

0,5% wartości kredytu 
pozostałego do spłaty  

min. 500 PLN 

10. 
Udzielenie warunkowej promesy kredytowej  

jednorazowo 
od kwoty promesy 

0,5% min. 500 PLN 

11. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 36 jednorazowo 150 PLN 

12. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej jednorazowo 300 PLN 

13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo Wg kosztów rzeczywistych 

14. Wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń 37 jednorazowo 200 PLN 

15. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpisu 
do KW, PCC1, itp.) do Sądu 

Od wniosku 300 PLN + VAT 23% 

16. 
Przelew środków kredytowych na rachunek w innym banku krajowym 38 jednorazowo 

od kwoty transakcji 
0,5% min. 100 PLN 

17. Restrukturyzacja zadłużenia 

Zawarcie umowy ugody jednorazowo 1,5% od kwoty kredytu 

Przystąpienie do długu/przejęcie długu, w tym wykreślenie/zmiana Współkredytobiorcy jednorazowo 
0,5% wartości kredytu 
pozostałej do spłaty  

min. 300 PLN 

18. Wydanie promesy zwolnienia zabezpieczeń pod warunkiem spłaty kredytu za dokument 200 PLN 

19. Wizyta w miejscu zamieszkania lub pracy Klienta, stosowana w przypadku nieterminowej 
spłaty kredytu (dla zadłużenia przeterminowanego dłuższego niż 30 dni) 

za wizytę 100 PLN 

 
 
 
 
 
 

Tabela Nr 14 

DEPOZYTY RZECZOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta - za każdy depozyt 39 jednorazowo 25 PLN+ VAT 23% 

2. Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt 40 

 za przechowywanie depozytu za 1 rok 41 jednorazowo 60 PLN + VAT 23% 

 za przechowywanie depozytu krócej niż 1 rok 42 jednorazowo 15 PLN + VAT 23% 
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Tabela Nr 15 

USŁUGI RÓŻNE   

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Sporządzenie historii rachunku za stronę 5 PLN 

2. Za wydanie portfela 43 i klucza do wrzutni nocnej jednorazowo 30 PLN 

3. Wymiana gotówki 44 za transakcję 10 PLN  

4. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia i opinii bankowej dotyczących rachunków bankowych, stwierdzającego między innymi wysokość salda, 
obrotów na rachunku, zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest obciążony zajęciem 

 dla osoby będącej w momencie składania wniosku klientem banku  za dokument 100 PLN + VAT 23% 

 dla osoby nie będącej w momencie składania wniosku klientem banku  za dokument 200 PLN + VAT 23% 

5. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika 
do rozporządzania wskazanym rachunkiem 45 

za dokument 20 PLN 

6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. za dokument 0 PLN 

7. Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 0 PLN 

8. Wysyłanie wezwań do zapłaty (monitów) oraz korespondencji związanej z prowadzeniem rachunku: 

 - listem zwykłym za każdy wysłany monit 10 PLN 

 - listem poleconym za potwierdzeniem zwrotnym odbioru za każdy wysłany monit 25 PLN 

9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za przelew 15 PLN  

10. 

  

  

  

Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych - za każdą zawartą umowę 

z Bankiem jednorazowo 0 PLN 

z innymi Bankami / Podmiotami jednorazowo 100 PLN 

potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 50 PLN 

11. Zmiana warunków umowy rachunku bieżącego jednorazowo 20 PLN 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych / wyciągu:  

odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 
prowadzącej rachunek - dot. zestawienia za ostatni okres (ostatni wyciąg dzienny / 
miesięczny) 

za wyciąg 10 PLN 

odbiór za pośrednictwem bankowości elektronicznej eBO za wyciąg 0 PLN 

wysłanie przez Bank na adres e-mail za wyciąg 0 PLN 

wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju (listem zwykłym) za wyciąg 12 PLN 

duplikat zestawienia / wyciągu w Placówce Banku – dot. ostatniego zestawienia za wyciąg 15 PLN 

sporządzenie kopii wyciągu / dowodu księgowego / potwierdzenia realizacji przekazu / 
przelewu 

za dokument 50 PLN 

13. Zakup / odnowienie certyfikatu kwalifikowanego / niekwalifikowanego (z czytnikiem / bez 
czytnika) 

jednorazowo zgodnie z cennikiem KIR 
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Tabela Nr 16 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY ZUS Rachunek ZUS (wycofany ze sprzedaży dn. 02.01.2018r) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 10 PLN 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane:  

 w placówce Banku przez posiadacza rachunku  za wpłatę min. 10 PLN 

 w placówce Banku przez osobę nie będącą posiadaczem rachunku za wpłatę 0,50% min. 3,5 PLN 

 za pośrednictwem wpłatomatu za wpłatę 0 PLN 

3.  Wpłaty za pośrednictwem wrzutni od kwoty operacji - 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku  

 w placówce Banku 46 za wypłatę 2% min. 10 PLN 

 w bankomatach BS Staszów i BPS za wypłatę 0 PLN 

 w innych bankomatach niż BS Staszów i BPS za wypłatę 3% min. 10 PLN 

 za pośrednictwem biometrii za wypłatę 0 PLN 

5. Realizacja przelewu złożonych: 

w placówce Banku za przelew 10 PLN 

w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 1 PLN 

6. Realizacja przelewów natychmiastowych Expres Elixir złożonych 47: 

 w placówce Banku za przelew 30 PLN 

w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 10 PLN 

7. Zlecenie stałe 

Przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego za czynność 4,5 PLN  

Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 5 PLN 

Zlecone złożone i realizowane w Systemie Bankowości Elektronicznej eBO za zlecenie 1 PLN 

8. Polecenie zapłaty: 

 Przyjęcie/zmiana/odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie - 

 Realizacja polecenia zapłaty 48 za zlecenie - 

9. Wydanie czeków   za jeden czek - 

 Potwierdzenie czeku od każdego czeku - 

 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków oraz zastrzeżenie czeków 49 jednorazowo - 

10. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku – za każdy 
posiadany rachunek 

miesięcznie 10 PLN 

12. Przekształcenie rachunku jednorazowo 0 PLN  

13. Usługa biometrii jednorazowo 0 PLN 
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Tabela Nr 17 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH – DOPŁATA Rachunek DOPŁATA (wycofany ze sprzedaży dn. 31.07.2020r) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 PLN 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek dokonywane:  

 w placówce Banku przez posiadacza rachunku 2 za wpłatę 0,5 % min. 10 PLN 

 w placówce Banku przez osobę nie będącą posiadaczem rachunku za wpłatę 0,5% min. 3,5 PLN 

 za pośrednictwem wpłatomatu za wpłatę 0 PLN 

3. Wpłaty za pośrednictwem wrzutni od kwoty operacji - 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku  

 w placówce Banku 50 za wypłatę 0,5% min. 10 PLN 

 w bankomatach BS Staszów i BPS za wypłatę 0 PLN  
w innych bankomatach niż BS Staszów i BPS za wypłatę 3% min. 10 PLN  
za pośrednictwem biometrii za wypłatę 0 PLN 

5. Realizacja przelewu złożonych: 

w placówce Banku za przelew 10 PLN 

w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 1 PLN 

6. Realizacja przelewów natychmiastowych Express Elixir złożonych 51: 

 w placówce Banku za przelew 30 PLN 

w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 10 PLN 

7. Zlecenie stałe 

Przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego za czynność 4,5 PLN  

Realizacja zlecenia stałego1 za zlecenie 5 PLN 

Zlecone złożone i realizowane w Systemie Bankowości Elektronicznej eBO za zlecenie 1 PLN 

8. Polecenie zapłaty: 

Przyjęcie/zmiana/odwołanie polecenia zapłaty za czynność - 

Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie - 

9. Udzielenie telefonicznej informacji na hasło o wysokości salda na rachunku – za każdy 
posiadany rachunek 

miesięcznie 10 PLN 

10. Przekształcenie rachunku jednorazowo 0 PLN  

11. Usługa biometrii jednorazowo 0 PLN 

 
 
 
 

 
Tabela Nr 18 

RACHUNEK LOKACYJNY W ZŁOTYCH (wycofany ze sprzedaży dnia 15.03.2021r) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie rachunku lokacyjny jednorazowo 0 PLN 

2. Prowadzenie rachunku lokacyjnego miesięcznie 0 PLN 

4. Wpłaty gotówkowa w jednostce Banku  od kwoty 0,5% min. 10 PLN 

5.  
Wypłata gotówki w jednostce Banku 52 od kwoty 

1 w m-cu 0 PLN  
kolejna – 0,5% min.10 

PLN 

6. Realizacja przelewu złożonych: 

w placówce Banku za przelew 1 w m-c 0 PLN 
każdy kolejny 10 PLN  w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 

7. Realizacja przelewów natychmiastowych Express Elixir złożonych 53: 

 w placówce Banku za przelew 30 PLN 

w bankowości elektronicznej eBO / Mobilnej za przelew 10 PLN 

8. Powiadomienie SMS 

 Aktywacja usługi SMS jednorazowo 10 PLN 

 Wysłanie SMS za SMS 0,6 PLN 

 Za zmianę dyspozycji SMS za dyspozycję 10 PLN 

9. Zamknięcie rachunku na wniosek posiadacza przed upływem 60 dni od dnia jego otwarcia jednorazowo 100 PLN 

10. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 PLN 
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1 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 100 000 PLN należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania 
jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 
2 Maksymalna kwota przelewu to 100.000PLN. 
3 Opłata pobierana z rachunku dłużnika po każdorazowym przekazaniu środków. 
4 Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 
5 Awizowanie wypłaty: 

• w przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej; 

• wypłaty gotówkowe powyżej kwoty 1 000 EUR / USD należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty. 
6 W rachunku walutowym realizowane jako przekazy (Tabela 5). 
7 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
8 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 100 000 PLN należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania 
jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 
9 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 10 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
10 Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, i przelew SEPA. 
11 Przelew SEPA jest to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały 
umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 

1. waluta transakcji EUR; 
2. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
3. koszty „SHA”; 
4. przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
5. bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na 

stronie internetowej Banku. 
12 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 10 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
13 Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, i przelew SEPA. 
14 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 (benificjenta). 
15 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
16 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 10  w wysokości opcji kosztowej „OUR”. 
17 dziesięć kodów jednorazowych miesięcznie za 0 PLN, jedenasty i kolejne kody jednorazowe 0,30 PLN. W związku z koniecznością szczegółowego opisu transakcji SMS 
autoryzacyjny może być zawarty w więcej niż jednej wiadomości SMS. 
18 Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
19 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA 
powiększonego o 3,5%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
20 Lista bankomatów dostępna w placówkach oraz na stronie internetowej Banku. 
21 Usługa dostępna tylko w Polsce, maksymalnie do kwoty 300 PLN. 
22 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
23 Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
24 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
25 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,5% wartości 
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
26 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3,5% wartości 
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
27 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
28 Usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę. 
29 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
30 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
31 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych za granicą pobierana jest dodatkowa prowizja Banku BPS S.A. – 3% wartości transakcji, 

przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
32 Prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 
33 Prowizja naliczana od kwoty wypłaty. 
34 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i gotówkowych za granicą pobierana jest dodatkowa prowizja Banku BPS S.A. – 3% wartości transakcji, 

przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
35 Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 
36 Nie pobiera się opłaty w przypadku pierwszej wizytacji. 
37 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji w ciągu pierwszych 3 lat liczonych od daty ostatniej spłaty kredytów. 
38 Z wyłączeniem kredytów konsolidacyjnych. 
39 Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej przez Bank. 
40 Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej przez Bank. 
41 Opłata roczna, pobierana na koniec roku. 
42 Opłata naliczana za każdy miesiąc przechowywania depozytu, a pobierana jednorazowo na koniec roku, bądź przy wycofaniu depozytu. 
43 Za wydanie każdego kolejnego portfela 10 PLN. 
44 Opłata nie dotyczy klientów posiadających w Banku rachunek bieżący. 
45 Ustanowienie / odwołanie / zmiana pełnomocnika – nie dotyczy pełnomocnictwa ustanowionego w dniu otwarcia rachunku.   
46 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 100 000 PLN należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i 
nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 
47 Maksymalna kwota przelewu to 100.000PLN. 
48 Opłata pobierana z rachunku dłużnika po każdorazowym przekazaniu środków. 
49 Opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 
50 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 100 000 PLN należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i 
nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 
51 Maksymalna kwota przelewu to 100.000PLN. 
52 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 100 000 PLN podlega awizowaniu, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i 
nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. 
53 Maksymalna kwota przelewu to 100.000PLN. 


