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TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 

 BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STOPNICY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopnica, 2020 
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe Banku 
Spółdzielczego w Stopnicy" zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych i osób prowadzących działalność 
gospodarczą posiadających rachunki w Banku i innych klientów BS . 

 

 

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 w gotówce w kasie. 

2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku 
prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo z rachunku klienta w terminach uzgodnionych z klientem, nie 
rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce 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. W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów, zobowiązuje się  
do ustalania indywidualnej wysokości stawki w podanych granicach z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat  gotówkowych oraz ich pobrania obciąża 

pracownika przyjmującego dowód wpłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach 
dowodu. 

8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.  
9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

- wpłat i wypłat lokat  terminowych,  
- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku  
- wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których rachunki prowadzi Bank oraz 
których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku 
dochodowym, 
- operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, 
- wpłat na rachunki bankowe . 

10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 
11. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie  Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 
umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest 
sprzeczne z interesem Banku. 
12. Nie pobiera się opłat jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich klientów . Odmienne postanowienia mogą 

wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 
14. Opłaty i prowizje  pobierane są: 
           -Na koniec dnia, w którym klient wydał dyspozycję wykonania usługi       
           -Miesięcznie za prowadzanie rachunków bankowych w terminie :10 dnia roboczego 
          - Miesięcznie za korzystanie z karty płatniczej oraz usługi ebanknet w  terminie : 10 dnia roboczego. 
           -W przypadku otwarcia i likwidacji rachunku prowizji za prowadzenie rachunku w danym miesiącu  nie pobiera się. 
           -Zgodnie z zawartą umową.  
 

Postanowienia ogólne  
1. Bank może zaproponować Posiadaczowi rachunku zmianę niniejszej Taryfy na zasadach określonych 
poniżej.  
2. O zakresie wprowadzanych zmian Taryfy Bank zawiadamia pisemnie Posiadacza rachunku, w terminie nie 
później niż dwa miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie.  
3. Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze ą 
ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem ust. 6.  
4. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy j, Umowa  wygasa z 
dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian Taryfy. 
 5. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
   

I. 
Czynności kasowe w PLN  
  

   

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych 
w systemie ELIXIR  

0,50%                       
min. 4,50 zł 

   

2. Wpłaty na rachunki prowadzone w banku   Bez opłat    

3. Wpłaty do Urzędu Skarbowego 0,50%                       
min. 4,50 zł  

   

4. Wymiana banknotów i monet:                                                                                 
- do 20 sztuk zamieniających                                                                                             
- pow. 20 sztuk zamieniających                                                                  
Opłaty nie pobiera się od posiadaczy rachunków depozytowych w BS 

                                     
3,00 zł                                
6,00 zł 

   

5. Wypłaty z konta „zlecenia do wypłaty" 0,50% min. 4,00 zł    

6. Wypłaty gotówkowe z rachunków prow. przez BS/ bez oszczędności 
dokonywane przez ich posiadaczy (o ile umowa nie stanowi inaczej) 

0,50% min. 3,50 zł    

7. Realizacja wpłaty gotówkowej w formie przekazu w obrocie dewizowym  4 zł    

8. Wymiana banknotów zniszczonych  1% min.10zł    

9. Przyjęcie/odwołanie zgłoszenia zastrzeżenia w bazie MIG-DZ dokumentów 
utraconych nie posiadających w Banku rachunku 

30zł    

10. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki w innych bankach krajowych 
w systemie SORBNET. 

0,5%min.25zł    

II. Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych 
  

   

1. Otwarcie rachunku bankowego:                                                             
 a) bieżącego                                                                                                    
b) pomocniczego                                                                                              
c) rachunku rolników indywidualnych 

                            
 30,00 zł                   
30,00 zł                       
15,00 zł              

jednorazowo 

   

2. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT Brak jakichkolwiek opłat 
i prowizji 

   

3. Realizacja polecenia przelewu (za wyjątkiem pkt 8) od każdego przelewu 4,00 zł    

4. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej. 20,00 zł każdorazowo    

5. Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów. 10,00 zł    

6. Realizacja zajęć wierzytelności na rachunku bankowym- za każdorazowe 
dokonanie przelewu. Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. 

30,00 zł    

7. Prowadzenie rachunku bankowego:                                                                
a) bieżącego                                                                                                       
b) pomocniczego                                                                                              
c) rolników indywidualnych do rozliczeń za produkty rolne 
d) rachunków Ochotniczych Straży Pożarnych 
e) rachunków Kół Gospodyń Wiejskich 
Uwaga: opłaty nie pobiera się w miesiącu w którym rachunek został otwarty  

                             
20,00 zł                         
15,00 zł                     
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

   

8. Dokonywanie przelewów  z rachunków bankowych na konta wkładów 
oszczędnościowych (a'vista, ror,) 

10zł    

9. Wydanie książeczki czeków: - gotówkowych  1,50 zł za 1szt    

10. Przyjęcie czeku i weksla do inkasa 10,00 zł    

11. Zgłoszenie weksla do protestu w razie jego nie wykupienia 10,00 zł    

12. Wykonanie dyspozycji blokady środków przy zleceniu wypłaty środków za 
granicę 

10,00 zł    

13. Wezwanie do zapłaty salda debetowego w rachunku bieżącym (brak 10,00 zł    



 

 

 

środków) 

14. Wydanie zaświadczenia na pisemny wniosek o prowadzeniu przez Bank 
rachunku bieżącego 

30,00 zł 
+VAT 23% 

   

15. Wydanie opinii na pisemny wniosek o prowadzonym rachunku bieżącym przy 
wyliczeniu obrotów 

40,00 zł 
+VAT 23% 

   

16. Wykonanie dyspozycji stałej przelewem z rachunku 2,00 zł      
17. Realizacja zleceń w systemie SORBNET( od każdego przelewu)  25,00 zł    
18.  Przelew otrzymany z tytułu przekazu w obrocie dewizowym na rachunek 

złotowy jako SEPA lub polecenie wypłaty 
4,00zł    

19. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym jako SEPA lub jako polecenie 
wypłaty 

4,00zł    

20. Dokonywanie przelewów na rachunki prowadzone w BS Stopnica -
wewnętrzne (za wyjątkiem pkt 7) od każdego przelewu   

4zł    

21. Sporządzenie dodatkowego wyciągu bankowego na życzenie klienta 10,00zł 
 

   

22. Polecenie zapłaty ( od każdego polecenia) 3zł    
23. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty  3zł    
24. Odmowa wykonania realizacji polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 

rachunku 
4zł    

25. Opłaty i prowizje dotyczące prowadzonych rachunków samorządu 
terytorialnego  

w drodze przetargu na 
podstawie odrębnej 
umowy 

   

26. Usługa SMS Kontakt 
a) aktywacja usługi SMS 
b) opłata za każdy otrzymany SMS 
c) zmiana dyspozycji SMS 

 
             0,00zł 
             0,29zł 
             2,00zł 
 

   

III.  Obsługa wkładów oszczędnościowych 

  
1. Wydawanie zaświadczeń o stanie środków - na pisemny wniosek 

posiadacza rachunku 
40,00 zł 

+VAT23% 
  

2. Potwierdzenie salda w innym banku (telefon, faks) wg faktycznie 
poniesionych kosztów 

  

3. Wydanie książeczki oszczędnościowej : 
a) awista 

   
   b) terminowej: 
  

                                                                        
 7,00 zł   

 
2,00zł                                        

  

4. Umorzenie utraconej książeczki                                                                                         
- przyjęcie zgłoszenia                                                                                               
- umorzenie 

                         
20,00 zł                                   
30,00 zł 

  

5. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw /cesja/ 30,00 zł   

6. Przyjęcie zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci. 

30,00 zł   

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców ( od każdego spadkobiercy) 50,00   

8. Zmiana zablokowanie środków pieniężnych na rachunku oszczędnościowym 
z tytułu zabezpieczenia kredytów na rzecz innych banków:                                                                      
- od jednej książeczki, jednego wkładu                                                                               
- od dwóch lub więcej książeczek, wkładów 

              30,00 zł                            
 

15,00 zł                       
20,00 zł  

  

9. Wykonanie dyspozycji przelewów z ROR i ks. Oszczędnościowej 4,00 zł   

10. Realizacja zleceń w systemie SORBNET( od każdego przelewu)  25,00 zł   

11. Przelew otrzymany z tytułu przekazu w obrocie dewizowym na rachunek 
złotowy jako SEPA lub polecenie wypłaty 

4,00zł   

12. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym jako SEPA lub jako polecenie 
wypłaty 

4,00zł   

13.  Opłaty  za prowadzenie rachunku                                                                     bez opłat 
 

  

14. Dokonanie zastrzeżeń utraconej książeczki, na pisemny wniosek 20,00zł   



 

 

 

15. Wezwanie do pokrycia salda debetowego (pisemne, telefoniczne) 10,00 zł + odsetki 
ustawowe za dni debetu 

  

16. Wydanie odpisu dokumentu wpłat i wypłat 10,00 zł   

17. Od przekazów bezgotówkowych na rachunki 0,5 % min. 3,00 zł   

18. Od wypłat czeków gotówkowych z ROR zrzeszonych w BPS bez opłat   

19. Wydanie kopii umowy 10,00 zł   

20. Usługa SMS Kontakt 
a) aktywacja usługi SMS 
b) opłata za każdy otrzymany SMS 
c) zmiana dyspozycji SMS 

            
             0,00zł 
             0,29zł 
             2,00zł 

 

  

IV. OBSŁUGA KREDYTÓW 
  

1. 
 

Prowizja za udzielenie kredytów dla rolników indywidualnych : 
a) Kredyty obrotowe: 

- do 12m-cy  
- do 24m-cy   
- powyżej 24m-cy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   
       

 1,5% 
  2,5% 
 3,5% 

nie mniej niż 30zł                   

  

b) Kredyty na zakup środków do produkcji rolnej (ROLNIK)  2% nie mniej niż 30zł      

c) Kredyty inwestycyjne      1,5%                     
               

d) Kredyty pomostowe         1.5%      

e) Kredyty w rachunku bieżącym : 
- udzielenie kredytu 
- odnowienie kredytu 
- podwyższenie kwoty kredytu   

                          
1,5%     
 1,5%                                             
1,5% 

 nie mniej niż 30,- zł   

f) Kredytowa linia hipoteczna       2% 

g) Prowizja od zaangażowania kredytu z dopłatami AR i MR na poziomie 
1% kwoty kredytu na koniec 31.12 każdego roku; nie pobieranej w 
roku w którym nastąpi uruchomienie kredytu od kredytów udzielonych 
do 2014r. 

 
 

1% 

h) prowizja od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR od nowo    
 udzielonych kredytów  od  2015r.                               

 

 
1,85% 

 

 i) prowizja od kredytów preferencyjnych z dopłatami AR i MR od 
udzielonych kredytów z linii KSP  

1,50% 

 j) Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytów preferencyjnych: 
- do 30 dni przed terminem spłaty   
- powyżej 30 dni przed terminem spłaty                               

 
Bez opłat 

1% niespłaconej kwoty 
kredytu. 

2. 
 

Prowizja za udzielenie kredytów na działalność gospodarczą : 
a) Kredyty obrotowe 

- do 12m-cy                                                                                                                
- do 24m-cy 
- powyżej 24m-cy 

 

 
 

1,5% 
2,5% 
3,5% 

nie mniej niż 30zł 

   b)  Kredyty inwestycyjne  1,5% 

b) Kredyty pomostowe 
- do 3lat  
- powyżej 3lat  

 
                1% 

1,5% 

   d) Kredyty w rachunku bieżącym : 
       - udzielenie kredytu 
       - odnowienie kredytu 
       - podwyższenie kwoty kredytu  
 

 
1,5%   
1,5% 
1,5% 

nie mniej niż 30zł 

   e) Kredytowa linia hipoteczna 2% 
 
 



 

 

 

3. 
 

Prowizja za udzielenie kredytów dla osób fizycznych: 
a) Kredyty gotówkowe: 

- do 12m-cy 
 - do 24m-cy 
- powyżej 24m-cy 

 

 
 

1,5% 
2,5% 
3,5% 

nie mniej niż 30zł 
 

b) Kredyty w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym: 
- udzielenie kredytu  

           -odnowienie kredytu 
          - podwyższenie kwoty kredytu  

 
1,5% 
1,5% 
1,5% 

nie mniej niż 30zł  

 
c) Kredyty mieszkaniowe: 

  

 
1% 

 

d) Uniwersalny kredyt hipoteczny 
 

2% 

 e) Kredyty sezonowe cztery pory roku 1,5% 

4. 
 

Prowizja za udzielenie kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego. 
 
 

negocjowana lub w 
drodze przetargu              

 

5 Za prolongatę lub ugodę 1,5 % kredytu  

6. Za wydanie zaświadczenia stwierdzającego:                                                   
  - brak zadłużenia          
      
  - wydanie zaśw. stwierdzającego wysokość zadłużenia oraz opinii dot.  
    spłaty  kredytów 

                          
30,00zł 

+VAT 23% 
              50,00 zł 
            +VAT 23% 

7. Za sporządzenie wydruku spłaconych odsetek 10,00 zł 

8. Za wydanie odpisu umowy 10,00 zł   

9. Za sporządzenie aneksu do umowy o kredyt, pożyczkę - na wniosek klienta 20,00 zł   

10. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej 30,00 zł   

11 Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej podmiotu (zdolność kredytowa) - na 
pisemny wniosek 

50,00 zł 
+VAT 23% 

  

12. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie spłacenia kredytu, pożyczki 15,00 zł   

13. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli 10,00 zł   

14. Za wezwanie do zapłaty zadłużenia:                                                                 
- od jednego upomnienia ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru                          
- osobiste wręczenie upomnienia                                                                         
- wykonanie telefonu do dłużnika                                                                        
- dojazd do dłużnika 

                                             
20,00 zł                               
15,00 zł                                            
2,00 zł                            

wg poniesionych, 
kosztów 

  

15. Za sporządzenie wniosku o wykreślenie zastawu (sądowy .bankowy, 
rejestrowy) 

20,00 zł   

16. Za wydanie zgody na wypłatę odszkodowania scedowanego na Bank 10,00 zł   

17. Prowizja za wydanie promesy 0,5% nie mniej niż 
200,00 zł 

  

18. Prowizja za wezwanie do uzupełnienia dokumentacji kredytowej 
(dostarczenia faktur) 

10,00 zł   

19. Zmiana warunków umowy 10,00 zł   
20.  Prowizja za udzielenie gwarancji , poręczenia- od kwoty zobowiązania  1,00%nie mniej niż 50zł 

 
  

21. Prowizja za udzielenie kredytu dla jednostek samorządu terytorialnego  Negocjowana lub w 
drodze przetargu 

  

V. PRZECHOWYWANIE W DEPOZYCIE BANKOWYM 
  

  

1. Przechowywanie w depozycie bankowym:                                                                              
a) książeczki oszczędnościowej                                                                         
b) innych papierów wartościowych                                                                            
c) duplikaty kluczy                                                                                                    
d) przyjęcie depozytu 

                                
 4,00 zł miesięcznie           
4,00 zł miesięcznie            
5,00 zł miesięcznie        
10,00 zł miesięcznie 

  

VI. POZOSTAŁE USŁUGI   



 

 

 

  
1. Zapytania o rachunki przez system OGNIVO 25,00 zł  

 
  

VII. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA/ VISA PAY WAVE 
  

  

 1.  Wydanie nowej karty.    
  

                                            
10,00 zł 

  

2.  Wznowienie karty. 
  

                      
 10,00 zł 

  

3.  Wydanie duplikatu karty.  
  

                           
  10,00 zł 

  

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty                                                                             
- od każdej karty wydanej do rachunku  
Uwaga: od następnego miesiąca po odbiorze karty 

                                        
5,00 zł 

  

5. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju. Bez opłat   

6. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych za granicą. Bez opłat   

7. Wypłata gotówki w bankomatach BS  Bez opłat   

8. Wypłata gotówki w bankomatach bezprowizyjnych(zgodnie z zawartymi 
umowami). 

Bez opłat   

9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 4,00 zł   

10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty. 2,00 % min. 10,00 zł   

11. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju. 5,00 zł   

12. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą. 2,00 % min. 10,00 zł   

13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł   

14. Rozpatrzenie reklamacji. Bez opłat   

15. Zastrzeżenie karty na wniosek posiadacza. 25,00 zł   

16. Zmiana wysokości limitu wypłaty na życzenie klienta 5zł   

17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 
okres przez niego wskazany. 

3,00 zł   

18. Zmiana danych użytkownika karty. 3,00 zł   

19. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł   

20. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. 1 000,00 zł   

21. Zmiana numeru PIN 5.00 zł   

VIII. USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU BANKOWOŚCI 
INTERNETOWEJ eBankNet 
  

  

1. Abonament za korzystanie z usługi eBanknet miesięcznie 
Uwaga: opłata pobierana jest od następnego miesiąca zlecenia  usługi  

5,00 zł   

2. Dokonywanie przelewu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 1,00 zł   

3. Dokonywanie przelewu z rachunku bieżącego 1,00 zł   

4. Wysyłanie kodów  jednorazowych za pomocą SMS   
 

0,10zł za SMS 
 

  

5. Opłata za odblokowanie usług w systemie bankowości internetowej eBanknet 3.00zł   

IX. USŁUGI ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU eCorpoNet 
  

  

1.  Instalacja oprogramowania eCorpoNet, u klienta według faktycznie 
poniesionych kosztów 

  

2. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu 30,00 zł (jeżeli umowa 
nie stanowi inaczej) 

  

3. Dokonanie przelewu na rachunek: - prowadzonego w naszym BS  
 
- na rachunki w innych bankach 

2,00 zł jeżeli umowa nie 
stanowi inaczej)  

2,00 zł (jeżeli umowa nie 
stanowi inaczej) 

  

4.  
Wysyłanie kodów  jednorazowych za pomocą SMS   
 

 
0,10zł za SMS 

 

  

5 Opłata za odblokowanie usług w systemie bankowości internetowej 3,00 zł 



 

 

 

eCorpoNet 

X. Karta Płatnicza Visa Business  

(dla przedsiębiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą 

  

1. Wydanie nowej karty 20,00 zł   

2. Wznowienie karty 20,00 zł   

3. Wydanie duplikatu karty 20.00 zł   

4.  Zmiana numeru PIN  10,00 zł   

5. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju bez opłat   

6. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą bez opłat   

7. Wypłata gotówki w bankomacie BS bez opłat   

8. 
 

Wypłata gotówki w bankomatach bezprowizyjnych (zgodnie z zawartymi 
umowami) 

bez opłat 
 

  

9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00zł   

10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3,00% 
min 12,00 zł 

  

11. Wypłata gotówki poprzez usługę Visa cash back (wypłata gotówki w 
kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 

bez opłat   

12. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat   

13. Zastrzeżenie karty. 50,00 zł   

14. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 6,00 zł   

15. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 5,00 zł   

16. Zmiana danych Użytkownika karty 6,00 zł   

17. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł   

18. Awaryjne wydanie karty Visa Business za granicą po utracie karty 1 500,00 zł   

19 Opłata miesięczna za posiadanie karty 
Uwaga: od następnego miesiąca po odbiorze karty 

10,00 zł   

XI. Obsługa Podstawowego Rachunku Płatniczego 

1. Otwarcie podstawowego rachunku płatniczego 0,00 zł 

2. Prowadzenie podstawowego rachunku płatniczego 0,00 zł 

3. Wpłata środków pieniężnych na PRP 0,00 zł 

4.  Wypłata gotówki z podstawowego rachunku płatniczego  0,00 zł 

5. Realizacja 5 przelewów w miesiącu na rachunki w innych bankach, w tym 
zlecenia stałego 

0,00 zł 

6. Za szóstą i każdą kolejną transakcję dokonaną w ciągu miesiąca 
kalendarzowego: 
- polecenia przelewu, 
- zlecenia stałego, 
- realizacja przelewu za pośrednictwem bankowości internetowej. 

 
 

4,00zł 
2,00zł 
1,00zł 

7. Za wydanie listy haseł jednorazowych 0,00 zł 

8. Realizacja przelewów wewnętrznych na inne rachunki w banku 0,00 zł 

9. Realizacja polecenia zapłaty 0,00 zł 

10. Za wydanie Karty VISA PayWave do Podstawowego Rachunku Płatniczego 0,00 zł 

11. Wznowienie karty 0,00 zł 

12. Wydanie duplikatu karty 0,00 zł 

13. Opłata miesięczna za posiadanie karty 0,00 zł 

14. Wyplata gotówki w bankomatach BS 0,00 zł 

15. Wypłata gotówki w bankomatach bezprowizyjnych (zgodnie z zawartymi 
umowami) 

0,00 zł 

16. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju – pakiet 5 wypłat 0,00 zł 

17. Za szóstą i każdą kolejną transakcję w ciągu miesiąca kalendarzowego 0,00 zł 

18. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% min. 10 zł 

19 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju i zagranicą 0,00 zł 

 


