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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH:

1. Prowizję od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS pobiera się od
wpłacającego  lub  posiadacza  rachunku  zgodnie  z  zawartą  umową  pomiędzy  BS  a
posiadaczem tego rachunku.

2. Prowizję  od  wpłat  na  rachunki  bankowe  w  innych  bankach  niż  BS  pobiera  się  od
wpłacającego.

3. Prowizję od wypłat gotówkowych pobiera się w drodze obciążenia rachunku bankowego
Klienta.

4. Prowizja  od  wpłat/wypłat,  o  których  mowa  w  pkt  1,  2  i  3  może  być  pobierana  od
posiadacza  rachunku  bankowego  okresowo,  nie  rzadziej  jednak  niż  raz  na  kwartał.
Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie.

5. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS z
instytucjami  lub  przedsiębiorcami,  na  zlecenie  których  dokonywane  są operacje,  BS
pobiera prowizje lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie.

6. Obowiązek  ustalenia  prawidłowej  wysokości  prowizji  lub  opłaty  od  wpłat  lub  wypłat
gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub
dokument  wypłaty  od  Klienta.  Fakt  pobrania  opłaty  odnotowuje  się  na  wszystkich
odcinkach dowodu.

7. Opłatę  z  tytułu  otwarcia  i  prowadzenia  rachunku  bankowego  pobiera  się  w  ciężar
rachunku bieżącego, pomocniczego lub wyodrębnionych środków zgodnie z wnioskiem
posiadacza rachunku.

8. Opłatę z tytułu  otwarcia  i  prowadzenia  rachunku bankowego w walucie wymienialnej
pobiera  się  w  ciężar  rachunku  bieżącego  lub  oszczędnościowo  –  rozliczeniowego
prowadzonego w PLN.

9. Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się w okresach miesięcznych.

10. Kwoty  pobieranych  prowizji  podlegają  zaokrągleniu  na  ogólnie  obowiązujących
zasadach do dwóch miejsc po przecinku.

11. Za usługi/czynności nietypowe, nie przewidziane w Taryfie opłat i  prowizji  bankowych
ustala się opłatę w wysokości 60,00 zł.

12. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji
lub  ich  anulowania  z  przyczyn,  za  które  Bank  nie  ponosi  odpowiedzialności  (poza
wyjątkami  określonymi  Ustawą  o  Kredycie  Konsumenckim  i  Ustawą  o  usługach
płatniczych).

13. Nie pobiera się prowizji i opłat od:

1) otwarcia i prowadzenia rachunków:
a) lokat terminowych podmiotów instytucjonalnych,
b) terminowych lokat oszczędnościowych osób fizycznych,
c) płatnych  na  każde  żądanie  potwierdzonych  książeczką  oszczędnościową

(a’vista), 
2) wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów

realizowanych  z  rachunków  kredytowych,  bieżących  i  oszczędnościowo-
rozliczeniowych,

3) wpłat  na  pokrycie  innych  zobowiązań  w  stosunku  do  BS  oraz  wypłat  na  rzecz
dostawców usług dla BS,

4) wpłat  i  wypłat  gotówkowych  dokonywanych  na  rachunki  bieżące  przez  podmioty
instytucjonalne  korzystające  z  kredytów  w  rachunku  bieżącym  w  okresie  trwania
umowy kredytowej; zwolnienie ma zastosowanie tylko wtedy, jeżeli na początek dnia
występuje saldo debetowe, 

5) wpłat  i  wypłat  gotówkowych  dokonywanych  na  rachunki  bieżące  przez  podmioty
prowadzące działalność rolniczą, 
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6) wpłat  i  wypłat  gotówkowych  dokonywanych  na  rachunki  oszczędnościowe  i
oszczędnościowo - rozliczeniowe,  

7) wpłat  i  wypłat  gotówkowych  dokonywanych  na  rachunki  i  z  rachunków  instytucji
niekomercyjnych (27015-10x), 

8) wpłat gotówkowych na cele dobroczynne i charytatywne jako darowizna w rozumieniu
Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych,

9) wpłat  gotówkowych  dokonywanych  w  formie  zamkniętej  (wrzutnia)  na  rachunki
prowadzone w BS,

10) wpłat i wypłat gotówkowych dokonywanych na rachunki i z rachunków walutowych.

14. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnych informacji o obrotach i stanach rachunków
udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art.105 ust. 1 pkt 2 Prawa bankowego i
innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz –
na zasadzie wzajemności – innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów
(art. 105 ust. 1 pkt. 1 Prawa bankowego).  

15. Stawki  prowizji  od  udzielanych  kredytów  mogą  być  negocjowane.  Wysokość  stawki
negocjowanej ustala Zarząd BS biorąc pod uwagę: kwotę kredytu, obroty na rachunku
bieżącym kredytobiorcy,  powiązanie  klienta z  BS,  gwarancję  zwrotu kredytu,  warunki
przetargu. 
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Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE W PLN
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RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OSÓB FIZYCZNYCH 

Pol Konto
Pol Konto
Student

Pol Konto
JUNIOR

Rachunek
JUNIOR

Podstawowy
Rachunek
Płatniczy

1. Otwarcie rachunku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
2. Prowadzenie rachunku – 

miesięcznie
(nie pobiera się opłaty za 
prowadzenie rachunku za 
miesiąc, w którym konto zostało 
otwarte) 7,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł1) 0,00 zł

3. Wpłaty i wypłaty w kasach 
BS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4. Przelewy:  
4.1 złożone w formie 

papierowej:  
 a) na rachunki prowadzone

przez BS (przelew 
wewnętrzny) 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 b) na rachunki prowadzone
w innych bankach 
krajowych 3,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

0,00 zł2 /
3,50 zł

4.2 złożone w formie 
elektronicznej (za 
pośrednictwem Internet 
Banking):  

 a) na rachunki prowadzone
przez BS (przelew 
wewnętrzny) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

 b) na rachunki prowadzone
w innych bankach 
krajowych 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł2 /
1,00 zł

4.3 na rachunki w innych 
bankach krajowych w 
systemie SORBNET 40,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 40,00 zł

5. Zlecenia stałe:  
5.1 ustanowienie zlecenia 

stałego – jednorazowo 7,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
5.2 realizacja zlecenia stałego 

– od każdej operacji  
 a) na rachunki prowadzone

przez BS 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
0,00 zł2 /

1,00 zł
 b) na rachunki prowadzone

w innych bankach 3,50 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł
0,00 zł2 /

3,50 zł
5.3 odwołanie/modyfikacja 

zlecenia stałego 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł
6. Polecenia zapłaty:  
6.1 ustanowienie polecenia 

zapłaty – jednorazowo 7,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
6.2 realizacja polecenia 

zapłaty – od każdej 
operacji 3,50 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 3,50 zł

6.3 odwołanie lub aktualizacja 
polecenia zapłaty 3,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 3,00 zł

1Opłata za prowadzenie Rachunku JUNIOR wynosi 0,00 zł, jeżeli Przedstawiciel ustawowy posiada w Banku rachunek typu
Pol-Konto lub otworzy go nie później niż w dniu otwarcia Rachunku JUNIOR, w przeciwnym razie - 3,00 zł/miesięcznie

2 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 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
opłat i prowizji
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7. Wyciągi:  
7.1 odbierane w placówkach 

BS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
7.2 wysyłane na adres 

korespondencyjny (listem 
zwykłym):  

 a) raz w miesiącu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
 b) częściej niż raz w 

miesiącu - za każdy 
kolejny wyciąg 7,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 7,00 zł

7.3 wydanie duplikatu wyciągu 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł
8. Sporządzenie zestawienia 

transakcji płatniczych na 
wniosek Posiadacza 
rachunku

8.1 Za każdy miesiąc roku 
bieżącego 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł

8.2 Za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 7,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 7,00 zł

9. Przyjęcie/zmiana 
dyspozycji na wypadek 
śmierci 30,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30,00 zł

10. Blokada środków w 
związku z 
zabezpieczeniem kredytów
udzielonych przez inne 
banki lub na rzecz innego 
podmiotu gospodarczego 70,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 70,00 zł

11. Udzielenie/zmiana 
pełnomocnictwa do 
funkcjonującego rachunku 20,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł

12. Wysłanie wezwań 
(monitów) do zapłaty 
niedopuszczalnego debetu
na rachunku 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

13. Wydanie zaświadczenia o 
posiadanym rachunku 
(numer itp.) 30,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 30,00 zł

RACHUNKI BANKOWE PROWADZONE DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

13. Otwarcie rachunku bez opłat
14. Prowadzenie rachunku – miesięcznie (nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku 

za miesiąc, w którym konto zostało otwarte) 7,00 zł
15. Wpłaty i wypłaty w kasach BS bez opłat
16. Przelewy złożone w formie papierowej:  
 a) na rachunki prowadzone przez BS (przelew wewnętrzny) bez opłat
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 1,00 zł
17. Zlecenia stałe:  

17.1 ustanowienie zlecenia stałego - jednorazowo 7,00 zł
17.2 realizacja zlecenia stałego - od każdej operacji  

 a) na rachunki prowadzone przez BS bez opłat
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł

17.3 odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego 3,00 zł
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18. Polecenia zapłaty:  
18.1 ustanowienie polecenia zapłaty - jednorazowo 6,00 zł
18.2 realizacja polecenia zapłaty - od każdej operacji 1,00 zł
18.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3,00 zł

19. Czeki:  
19.1 wydanie blankietów czekowych - za jeden blankiet 1,00 zł
19.2 zastrzeżenie blankietów czekowych (przyjęcie lub odwołanie bez względu na 

ilość) 50,00 zł
19.3 potwierdzenie czeku 10,00 zł

20. Wyciągi:  
20.1 odbierane w placówkach BS bez opłat
20.2 wysyłane na adres korespondencyjny (listem zwykłym):  

 a) raz w miesiącu bez opłat
 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdy kolejny wyciąg 6,00 zł

20.3 wydanie duplikatu wyciągu 6,00 zł

21.
Blokada środków w związku z zabezpieczeniem kredytów udzielonych przez 
inne banki lub na rzecz innego podmiotu gospodarczego 70,00 zł

22. 
Wysłanie wezwań (monitów) do zapłaty niedopuszczalnego debetu na 
rachunku 30,00 zł

23. Udzielenie/zmiana pełnomocnictwa do funkcjonującego rachunku bez opłat

24. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (numer itp.) 25,00 zł

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE  I
OSZCZĘDNOŚCIOWE LOKATY TERMINOWE POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ

OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 
25. Otwarcie rachunku bez opłat
26. Prowadzenie rachunku bez opłat
27. Wydanie książeczki do rachunku płatnego na każde żądanie 15,00 zł
28. Wpłaty i wypłaty w kasach BS bez opłat
29. Przelewy:  
 a) na rachunki prowadzone przez BS (przelew wewnętrzny) bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 6,00 zł
30. Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki i zastrzeżenie 30,00 zł
31. Umorzenie utraconej książeczki 30,00 zł
32. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 20,00 zł
33. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw - cesja 50,00 zł
34. Likwidacja książeczki terminowej:  
 a) jednowkładowej 5,00 zł

b) wielowkładowej 7,00 zł
35. Poszukiwanie rachunków wkładów oszczędnościowych na nazwisko jednej 

osoby 15,00 zł
36. Wydanie na wniosek klienta  zaświadczenia o posiadaniu wkładu 

oszczędnościowego, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek itp. 30,00 zł
37. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku wkładów 

oszczędnościowych. Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku 
kalendarzowym jedyną operacją jest dopisywanie odsetek 15,00 zł
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38. Przyjęcie/zmiana dyspozycji na wypadek śmierci 30,00 zł
39. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 60,00 zł 
40. Blokada środków w związku z zabezpieczeniem kredytów udzielonych przez 

inne banki lub na rzecz innego podmiotu gospodarczego 70,00 zł
41. Udzielenie/zmiana pełnomocnictwa do funkcjonującego rachunku 20,00 zł
42. Wydanie z archiwum na życzenie klienta zniszczonej książeczki 

oszczędnościowej 80,00 zł

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 
43. Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego 30,00 zł
 z zastrzeżeniem, że:  
 a) rachunki rolników i instytucji niekomercyjnych 7,00 zł
 b) rachunki dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel 25,00 zł
44. Prowadzenie rachunku – miesięcznie (nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku 

za miesiąc, w którym konto zostało otwarte):  
 a) rachunki przedsiębiorstw i spółek państwowych, przedsiębiorstw 

prywatnych, spółdzielni, instytucji samorządowych 40,00 zł
 b) rachunki przedsiębiorstw indywidualnych 30,00 zł
 c) rachunki rolników 9,00 zł
 d) rachunki instytucji niekomercyjnych 7,00 zł
45. Wpłaty gotówkowe                                                                             Uwaga: 

nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki rolników i instytucji 
niekomercyjnych 

0,5 % nie
mniej niż
5,00 zł

46. Wypłaty gotówkowe                                                                                           
Uwaga: nie pobiera się prowizji od wypłat z rachunków rolników i instytucji 
niekomercyjnych

0,5 % nie
mniej niż
7,00 zł

47. Przelewy:  
47.1 złożone w formie papierowej :  

 a) na rachunki prowadzone przez BS (przelew wewnętrzny) 1,00 zł
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 5,00 zł
 z zastrzeżeniem, że:  
 przelewy z rachunków rolników i instytucji niekomercyjnych 3,50 zł

47.2 złożone w formie elektronicznej (za pośrednictwem Internet Banking):  
 a) na rachunki prowadzone przez BS (przelew wewnętrzny) bez opłat
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 1,00 zł

47.3 na rachunki w innych bankach krajowych w systemie SORBNET 40,00 zł
48. Zlecenia stałe:  

48.1 ustanowienie zlecenia stałego - jednorazowo 7,00 zł
48.2 realizacja zlecenia stałego - od każdej operacji  

 a) na rachunki prowadzone przez BS 1,00 zł
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł

48.3 odwołanie/modyfikacja zlecenia stałego 7,00 zł
49. Polecenia zapłaty:  

49.1 ustanowienie polecenia zapłaty - jednorazowo 7,00 zł
49.2 realizacja polecenia zapłaty - od każdej operacji 5,00 zł
49.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 7,00 zł

50. Czeki:  
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50.1 wydanie blankietów czekowych - za jeden blankiet 1,00 zł
50.2 zastrzeżenie blankietów czekowych (przyjęcie lub odwołanie bez względu na 

ilość) 50,00 zł
50.3 potwierdzenie czeku 10,00 zł

51. Wyciągi:  
51.1 odbierane w placówkach BS bez opłat
51.2 wysyłane na adres korespondencyjny (listem zwykłym):  

 a) raz w miesiącu bez opłat

 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdy kolejny wyciąg 8,00 zł
52. Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku 10,00 zł
53. Sporządzenie odpisu:  
 a) wyciągu z rachunku 10,00 zł
 b) jednego dowodu do wyciągu 7,00 zł
54. Wydanie na wniosek klienta  potwierdzenia wykonania przelewu 15,00 zł
55. Wydanie zaświadczenia o numerze prowadzonego rachunku 30,00 zł
56. Wydanie zaświadczenia, opinii, informacji związanych z funkcjonowaniem 

rachunku 50,00 zł
57. Blokada środków w związku z zabezpieczeniem kredytów udzielonych przez 

inne banki lub na rzecz innego podmiotu gospodarczego 100,00 zł
58. Udzielenie/zmiana pełnomocnictwa do funkcjonującego rachunku 30,00 zł
59. Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta 30,00 zł
60. Likwidacja rachunku bieżącego 25,00 zł

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
61. Administrowanie przelewów bez pokrycia - od każdego przelewu 7,00 zł
62. Przekazywanie z rachunku przedsiębiorstwa na rachunek ROR lub rachunek 

rolnika tej samej osoby i odwrotnie (od każdej operacji)
20,00 zł

63. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 
- za każdy przelew na rzecz podmiotu prowadzącego egzekucję 50,00 zł

64. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa zabezpieczającego kredyt innego 
banku 50,00 zł

65. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł
66. Telefoniczne udzielenie informacji o saldzie rachunku po podaniu hasła 

(rocznie) 30,00 zł
67. Sporządzenie odpisu umowy rachunku bankowego 30,00 zł
68. System Internet Banking:  

68.1 opłata aktywacyjna bez opłat
68.2 opłata miesięczna za korzystanie z usługi bez opłat
68.3 hasło przez SMS bez opłat
68.4 odblokowanie/zablokowanie dostępu na wniosek klienta 7,00 zł
68.5 ponowne wygenerowanie hasła dostępu do Internet Banking 7,00 zł 
68.6 System Internet Banking z e-tokenem

a) instalacja systemu 200,00 zł
b) opłata miesięczna za korzystanie z systemu 25,00 zł

69. System SMS Banking:

69.1 opłata aktywacyjna bez opłat
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69.2 abonament za korzystanie z usługi bez opłat
69.3 wysłanie komunikatu SMS bez opłat
69.4 zablokowanie / odblokowanie dostępu do usługi bez opłat

Rozdział II. RACHUNKI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH 
1. Otwarcie rachunku bez opłat
2. Prowadzenie rachunku miesięcznie  (nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku 

za miesiąc, w którym konto zostało otwarte) 7,00 zł
3. Wpłaty i wypłaty w kasach BS bez opłat
4. Wyciągi:

4.1 odbierane w placówkach BS bez opłat
4.2 wysyłane na adres korespondencyjny (listem zwykłym):
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a) raz w miesiącu bez opłat
b) częściej niż raz w miesiącu - za każdy kolejny wyciąg 8,00 zł

5. Udzielenie/zmiana pełnomocnictwa do funkcjonującego rachunku 15,00 zł
6. Likwidacja rachunku walutowego przed upływem 90 dni od jego otwarcia 30,00 zł

TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH 
7. Otwarcie rachunku bez opłat
8. Prowadzenie rachunku bez opłat
9. Wpłaty i wypłaty w kasach BS bez opłat
10. Przelewy na rachunki prowadzone przez BS (przelew wewnętrzny) bez opłat
11. Likwidacja rachunku bez opłat
12. Przyjęcie/zmiana dyspozycji na wypadek śmierci 30,00 zł
13. Blokada środków w związku z zabezpieczeniem kredytów udzielonych przez 

inne banki lub na rzecz innego podmiotu gospodarczego 70,00 zł
14. Udzielenie/zmiana pełnomocnictwa do funkcjonującego rachunku 20,00 zł

RACHUNKI PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH 
15. Otwarcie rachunku 20,00 zł
16. Prowadzenie rachunku miesięcznie (nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za

miesiąc, w którym konto zostało otwarte)

a) rachunki przedsiębiorstw 25,00 zł
b) rachunki rolników 9,00 zł
c) rachunki instytucji samorządowych 25,00 zł 

17. Wpłaty gotówkowe bez opłat
18. Wypłaty gotówkowe                                                                                           bez opłat
19. Przelewy: 

19.1 złożone w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone przez BS (przelew wewnętrzny) bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych bez opłat
19.2 złożone w formie elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone przez BS (przelew wewnętrzny) bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych bez opłat
20. Zlecenia stałe:

20.1 ustanowienie zlecenia stałego bez opłat
20.2 realizacja zlecenia stałego – od każdej operacji

a) na rachunki prowadzone przez BS bez opłat
b) na rachunki prowadzone w innych bankach 3,00 zł

21. Wyciągi:
21.1 odbierane w placówkach BS bez opłat
21.2 Wysyłane na adres korespondencyjny(listem zwykłym):

a) raz w miesiącu bez opłat
b) częściej niż raz w miesiącu – za każdy kolejny wyciąg 8,00 zł

22. Likwidacja rachunku walutowego przed upływem 90 dni od jego otwarcia 30,00 zł

Rozdział III. CZYNNOŚCI KASOWO-SKARBCOWE 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w 
innych bankach

0,5 % nie mniej niż 3,00 zł
2. Wpłaty gotówkowe na cele dobroczynne i charytatywne1

bez opłat
3. Wypłaty czeków potwierdzonych przez inne banki

0,5 % nie mniej niż 10,00 zł
4. Wypłaty z konta zleceń do wypłaty

0,5 % nie mniej niż 5,00 zł
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5. Wymiana bilonu na banknoty/banknotów na bilon
Uwaga:
Opłaty nie pobiera się do Klientów posiadających w Banku 
rachunek 0,2 % nie mniej niż 5,00 zł

6. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym:2

 
6.1 książeczek i bonów oszczędnościowych - od każdego 

dokumentu 90,00 zł

6.2 papierów wartościowych (akcji, obligacji itp.) - od każdego 
dokumentu 90,00 zł

6.3 duplikatów kluczy jednostek klientów posiadających 
rachunki w BS - od każdego depozytu 90,00 zł

6.4 duplikatów kluczy pozostałych podmiotów - od każdego 
depozytu 120,00 zł

6.5 innych dokumentów - od każdego dokumentu
120,00 zł

1. Darowizny w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych 

2. Opłata nie dotyczy depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytów udzielonych przez BS oraz z urzędu 
przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Opłatę pobiera się rocznie w chwili złożenia depozytu, a za kolejne 
lata najpóźniej do 10 marca każdego kolejnego roku.
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Rozdział IV. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych z banków 
krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe:
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku rachunków walutowych 
prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach założonych do dnia 
19.05.2015r.
a) przelewy SEPA 2) 15 zł

b) polecenie wypłaty3) 25 zł

c) z banków zagranicznych w ramach EOG 4) w walucie EUR 3,5 zł

d) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 25 zł

e) z banków zagranicznych spoza EOG 25 zł

2. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu
Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę 
SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat w przypadku zwrotu przelewu SEPA.

0,20%
min. 20 zł

max. 120 zł
3. Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonane na 

zlecenie klienta/odzyskanie środków od niezamierzonego beneficjenta
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był 
błąd Banku BPS S.A.

90 zł + koszty banków
trzecich

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku rachunków walutowych 
prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach założonych do dnia 
19.05.2015r.
a) przelew SEPA2) 20 zł

b) polecenie wypłaty3)

 Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę 
SWIFT-owa oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 
7, w przypadku opcji kosztowej „OUR”

0,25%
min. 30 zł

max.400 zł

c) polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG
Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę 
SWIFT-owa oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 
7, w przypadku opcji kosztowej „OUR

30 zł

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym 
trybie5) :

a) w EUR, USD, PLN w trybie „pilnym” 120 zł

6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowania przekazu, wykonane na zlecenie Klienta 90 zł + koszty
banków trzecich

7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń 
wypłaty5)

100 zł

8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 15 zł

9. Nadanie komunikatu SWIFT 
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku rachunków walutowych 
prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach

15 zł

10. Za realizacje przekazu w obrocie dewizowym
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku rachunków walutowych 
prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Siemiatyczach założonych do dnia 
19.05.2015r.

25 zł

1) Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA.

2) Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu i Szwajcarii, które
podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA –SCT (SEPA Credit Transfer), spełniająca następujące warunki:
 waluta transakcji EUR;
 zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;
 koszty „SHA”;
 nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;
 bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer).

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

4) EOG-Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu.

5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej z pkt  4 b) 
Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym 
dniu operacyjnym.
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Rozdział V. KARTY PŁATNICZE 

Karty płatnicze
Visa Classic
Debetowa1)/
MasterCard

PayPass

MasterCard
PayPass

STUDENT/
JUNIOR

Visa
Business

Debetowa1)/
MasterCard
Business
PayPass

Visa
EURO1)

Visa
Businness

EURO1)

MasterCard
PayPass do

Podstawoweg
o Rachunku
Płatniczego

stawka
1. Wydanie karty 

Posiadaczowi/ 
Pełnomocnikowi

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0 EUR 0,0 EUR 0,00 zł

2. Wydanie nowej 
karty w miejsce 
zastrzeżonej

20,00 zł 7,00 zł 20,00 zł 3,0 EUR 3,0 EUR 0,00 zł

3. Wydanie duplikatu 
karty

15,00 zł 7,00 zł 20,00 zł 3,0 EUR 3,0 EUR 0,00 zł

4. Wznowienie karty
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0 EUR 0,0 EUR 0,00 zł

5. Opłata miesięczna 
za użytkowanie 
karty

4,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 2,0 EUR 2,0 EUR 0,00 zł

6. Krajowe i 
Transgraniczne 
transakcje płatnicze 
przy użyciu karty 
debetowej do 
płatności 
bezgotówkowych (od
transakcji)

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
3% min.
3,0 EUR

3% min.
3,0 EUR

0,00 zł

7. Wypłata gotówki:

a) we wskazanych 
bankomatach 
Zrzeszenia 
Banku BPS S.A. 
i innych banków 
krajowych 
zgodnie z 
zawartymi 
umowami

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,0 EUR 0,0 EUR 0,00 zł

b) w pozostałych 
bankomatach w 
kraju

5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł
0,00 zł2 / 5,00

zł

c)zagraniczne  w 
tym transgraniczne 
transakcje płatnicze 
przy użyciu karty 
debetowej do płatności
gotówkowych w 
ramach EOG w 
walucie EUR (od 
transakcji)

    5,00 zł     5,00 zł     5,00 zł    5,00 zł    5,00 zł    5,00 zł

d)zagraniczne  w 
tym transgraniczne 
transakcje płatnicze 
przy użyciu karty 
debetowej do płatności
gotówkowych w 
ramach EOG w 
walucie obcej, innej 
niż  EUR oraz poza 
EOG (od transakcji)

3% min.
15,00 zł

3% min.
15,00 zł

3% min.
15,00 zł

3% min.
3,0 EUR

3% min.
3,0 EUR

3% min. 15,00
zł

w punktach 
akceptujących kartę 
w kraju, od kwoty 
wypłaty

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min. 10,00
zł
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w punktach 
akceptujących kartę 
za granicą, od kwoty 
wypłaty

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min.
10,00 zł

3% min. 10,00
zł

W placówkach 
Poczty Polskiej 3% min.

15,00 zł
3% min.
15,00 zł

3% min.
15,00 zł

3% min.
3,0 EUR

3% min.
3,0 EUR

3% min. 15,00
zł

8. Cash back – wypłata 
gotówki w 
oznaczonych 
punktach handlowo –
usługowych
Uwaga: Maksymalna
wysokość wypłaty 
wynosi 300 zł

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy
nie dotyczy 0,00 zł

9. Rozpatrzenie 
reklamacji

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10. Zastrzeżenie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł
11. Zmiana danych 

Użytkownika karty
5 zł 5 zł 5 zł 0,0 EUR 0,0 EUR 0,00 zł

12. Zmiana limitu karty 7 zł 7 zł 7 zł 1,5 EUR 1,5 EUR 0,00 zł

13. Powtórne 
generowanie i 
wysyłka PIN na 
wniosek Użytkownika

10 zł 10 zł 10 zł 2,5 EUR 2,5 EUR 10 zł

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

2) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw 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 opłat i prowizji
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Rozdział VI. KREDYTY
1. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego (jednorazowo):

kredyty gotówkowe i w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym do  kwoty 
10 000,00 zł

50,00 zł

kredyty gotówkowe i w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym powyżej  kwoty 
10 000,00 zł

70,00 zł

Prowizja pobierana jest w dniu złożenia wniosku i w przypadku odmowy nie jest zwracana

2. Prowizja za udzielenie/odnowienie/podwyższenie kredytu - od kwoty wnioskowanej/ 
odnawianej/podwyższenia (jednorazowo):
a) kredyty gotówkowe z terminem spłaty:
    - do 1 roku                                                                                                                     3,0%
    - powyżej roku do 8 lat:
      ∙ do kwoty   9.999,99 zł                                                                    4,0%
      ∙ od kwoty 10.000,00 zł i wyżej 5,0%
b) kredyty odnawialne  w rachunku  oszczędnościowo-rozliczeniowym 3,0%
c) kredyt ekologiczny 1,0%

3. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego (jednorazowo):
a) kredyty mieszkaniowe 220,00 zł
b) kredyty hipoteczne i konsolidacyjne 320,00 zł
c) kredyty MIESZKANIE DLA MŁODYCH 220,00 zł
Prowizja pobierana jest w dniu złożenia wniosku i w przypadku odmowy nie jest zwracana

4. Prowizja za udzielenie/odnowienie/podwyższenie kredytu - od kwoty wnioskowanej/ 
odnawianej/podwyższenia (jednorazowo):
a) kredyty mieszkaniowe „Mój dom” 
     - do kwoty   59.999,99 zł 2,8%
     - od kwoty   60.000,00 zł do kwoty 199.999,99 zł 2,5%
     - od kwoty 200.000,00 zł do kwoty 499.999,99 zł 2,0%
     - od kwoty 500.000,00 zł i wyżej 1,8%
b) Uniwersalny kredyt hipoteczny
     - do kwoty   59.999,99 zł 3,0%
     - od kwoty   60.000,00 zł do kwoty 199.999,99 zł 2,8%
     - od kwoty 200.000,00 zł i wyżej 2,5%
c) kredyty konsolidacyjne 
     - do kwoty 59.999,99 zł 4,0%
     - od kwoty 60.000,00 zł i wyżej 3,5%
d) kredyty MIESZKANIE DLA MŁODYCH 
     - do kwoty 199.999,99 zł 2,2%
     - od kwoty 200.000,00 zł do kwoty 499.999,99 zł 2,0%
     - od kwoty 500.000,00 zł i wyżej 1,8%

5. Prowizja przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego (jednorazowo):
a) na działalność gospodarczą – podmioty instytucjonalne i rolnicy:
     - do kwoty   29.999,99 zł 70,00 zł 
     - od kwoty   30.000,00 zł do kwoty 99.999,99 zł 160,00 zł
     - od kwoty 100.000,00 zł i wyżej 270,00 zł
b) kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR nie pobiera

się 
Prowizja pobierana jest w dniu złożenia wniosku i w przypadku odmowy nie jest zwracana

6. Prowizja za udzielenie/odnowienie/podwyższenie kredytu - od kwoty wnioskowanej/ 
odnawianej/podwyższenia (jednorazowo):
a) kredyty na działalność gospodarczą – podmioty instytucjonalne i rolnicy:
      - do kwoty 199.999,99 zł 2,2%
      - od kwoty 200.000,00 zł do 299.999,99 zł 2,0%
     - od kwoty 300.000,00 zł i wyżej 1,8%
b) kredyty preferencyjne udzielane od 02.04.2015 r. 

z dopłatami ARiMR do oprocentowania 1,85%
z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 1,00%

c) kredyty preferencyjne udzielane od 01.07.2017 r. 
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z dopłatami ARiMR do oprocentowania 2,00%
z częściową spłatą kapitału przez ARiMR 2,00%

d) kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania z linii kredytowej KSP 1,50%
7. Prowizja od zaangażowania – dotyczy kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR 

do oprocentowania udzielanych od 18.09.2012 r. do 31.12.2014r.                                   
Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na koniec każdego kwartału kalendarzowego, 
płatna do 15-go dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału kalendarzowego. 
Prowizji nie pobiera się za kwartał, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

0,2% nie
mniej niż
50,00 zł

8. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty należności BS z tytułu udzielonych
kredytów – 2 % kwoty objętej zmianą, nie mniej niż

70,00 zł

9. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy (jednorazowo) 100,00 zł
10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych dotyczących kredytu na wniosek  

kredytobiorcy (jednorazowo)
70,00 zł

11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy (jednorazowo) 50,00 zł
12. Za wydanie wniosku o wykreślenie hipoteki i anulowanie wpisów dotyczących 

przewłaszczeń/zastawów pojazdów  (nie dotyczy kredytów konsumenckich)                  
50,00 zł

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

40,00 zł

14. Zmiana innych postanowień umowy kredytowej na wniosek kredytobiorcy – za aneks 
(za sporządzenie aneksów do umów kredytowych, które uległy zmianom ze względu 
na siedzibę klienta, zakres działania, zmianę zabezpieczenia kredytu i inne czynności 
związane ze zmianą warunków umowy)

70,00 zł

15. Za wydanie promesy 0,1% od kwoty przyznanego kredytu nie mniej niż 
(nie dotyczy kredytów konsumenckich)

300,00 zł

16. Opłata za sporządzenie wyjaśnienia dotyczącego odmowy kredytu 
(art.70 pkt 5 Prawa bankowego)                          

1% kwoty
kredytu

17. Zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 
Spółdzielczego w czasie trwania umowy (nie dotyczy kredytów konsumenckich)

150,00 zł

18. Pozwolenie na zmianę dłużnika i nabycie nieruchomości obciążającej hipotekę 150,00 zł
19. Sporządzenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki 40,00 zł
20. Za wydruk wyciągu z Księgi Wieczystej 10,00 zł
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Rozdział VII. GWARANCJE Stawka
1. Rozpatrzenie wniosku (jednorazowo):

a) do kwoty 25.000,00 zł 70,00 zł
b) powyżej kwoty 25.000,00 zł lub w linii gwarancyjnej 250,00 zł
Prowizja pobierana jest w dniu złożenia wniosku i w przypadku odmowy nie jest zwracana

2. Prowizja przygotowawcza – pobierana jednorazowo w dniu wystawienia gwarancji, jej 
potwierdzenia lub w dniu zawarcia umowy o limit (od kwoty):
    a)  do 1 roku                                                                                                                  0,8%
    b)  powyżej 1 roku do 2 lat 1,0%
    c)  powyżej 2 lat                                                                    1,5%

3. Prowizja za korzystanie z gwarancji powyżej 25.000,00 zł (dotyczy gwarancji, 
poręczenia, regwarancji):

za każdy
rozpoczęty 3
miesięczny

okres

   a)   do 1 roku 0,8%
   b)   od 1 roku do 2 lat 1,0%
   c)   powyżej 2 lat 1,5% 
Prowizja pobierana jest od drugiego rozpoczętego kwartału

4. Prowizja za korzystanie z gwarancji do kwoty 25.000,00 zł – za każdy rozpoczęty 3 
miesięczny okres ważności 
Prowizja pobierana jest od drugiego rozpoczętego kwartału

60,00 zł

5. Podwyższenie kwoty gwarancji – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,8%

6. Przedłużenie terminu ważności gwarancji – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 1,0%

7. Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji 120,00 zł

8. Wydanie promesy udzielenia gwarancji 300,00 zł
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