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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów 
indywidualnych” zwana dalej „Taryfą” ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych osobom 
fizycznym w placówkach Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim, zwanego dalej „Bankiem”, 
nie związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą.  

2. Opłaty i prowizje pobierane są:  

a) od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku, poprzez obciążenie ich 
rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w formie wpłaty gotówkowej w kasie 
Banku; 

b) od pozostałych klientów, w formie wpłaty gotówkowej w kasie Banku w dniu dokonania 
operacji bankowej. 

3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza 
rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z 
Klientem. 

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

5. 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. 

6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” 
wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

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

8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 
Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie 
dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

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

10. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub, gdy podstawę naliczania prowizji stanowi 
kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP 
obowiązującego w dniu pobrania należności. 

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

12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub 
według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje 
Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia 
mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

15. Nie pobiera się prowizji i opłat od wpłat gotówkowych na cele społeczne, charytatywne oraz na rzecz 
organizacji pożytku publicznego. 
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Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych  

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania 
Stawka 

Wygodne Konto2) PRP10) 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego1) miesięcznie 5 zł 0 zł 

3. Usługa bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu eBankNet 

3.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 

3.2 korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 0 zł 

3.3 zmiana loginu jednorazowo 5 zł 

3.4 aktywacja autoryzacji mobilnej jednorazowo 0 zł 

3.5 wysłanie hasła autoryzacyjnego SMS za wysłany SMS  0,20 zł 

3.6 
zablokowanie/ odblokowanie dostępu do 
rachunku 

jednorazowo  5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty gotówki 

4.1 wpłata gotówki od wpłaty 0 zł 

4.2 wypłata gotówki4) od wypłaty 0 zł 

5. Przelewy 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 

5.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

4 zł 0 zł7)/4 zł 

5.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,50 zł 0 zł7)/0,50 zł 

5.3 Polecenie przelewu SORBNET: 

5.3.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 

5.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 

5.4 Polecenie przelewu Express ELIXIR:5) 

5.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

- 

5.4.2 w systemie bankowości elektronicznej 7 zł 

5.5 Polecenie przelewu SEPA: 

5.5.1 w placówce Banku: 

5.5.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

20 zł 

5.5.1.2 do banków zagranicznych 4 zł 

5.5.2 w systemie bankowości elektronicznej: 

5.5.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

20 zł 

5.5.2.2 do banków zagranicznych 0,50 zł 

5.6 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG: 

5.6.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 

5.6.2 w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 

5.7 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych): 

5.7.1 w placówce Banku 
za przelew 

0,25% min. 40 zł max. 400 zł 

5.7.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,25% min. 40 zł max. 300 zł 

5.8 Polecenie wypłaty 

5.8.1 w placówce Banku 
za przelew 

0,25% min. 40 zł max. 400 zł 

5.8.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,25% min. 40 zł max. 300 zł 
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Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania 
Stawka 

Wygodne Konto2) PRP10) 

5.9 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy 
rachunkami walutowymi prowadzonymi 
w Grupie BPS 

za przelew 20 zł 

5.10 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

5.10.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 

5.10.2 
z banków zagranicznych w ramach EOG 
w walucie EURO 

0 zł 

5.10.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG 
w innej walucie niż EURO 

20 zł 

5.10.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

5.11 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

5.11.1 
Realizacja polecenia przelewów w trybie 
pilnym (dostępne dla waluty EUR, GBP, 
USD, PLN) 

od transakcji 120 zł 

5.11.2 
Realizacja polecenia przelewu z opcją 
kosztową OUR 

za przelew 100 zł 

5.11.3 
Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 120 zł + koszty banków trzecich 

5.11.4 
Zwrot kwoty przekazu na wniosek 
Posiadacza rachunku (opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty przekazu) 

od transakcji 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 

5.11.5 
Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta 

za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

5.11.6 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od 
transakcji realizowanej w innej walucie niż 
waluta rachunku) 

od transakcji 20 zł 

5.11.7 
Opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego/rentowego 

od transakcji 30 zł 

6. Zlecenie stałe 

6.1 
Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia 
stałego 

za zlecenie 0 zł 

6.2 Realizacja zlecenia stałego:3) 

6.2.1 w placówce Banku za zlecenie 1,50 zł 0 zł7)/1,50 zł 

6.2.2 w systemie eBankNet za zlecenie 0 zł 0 zł 

7. Polecenie zapłaty 

7.1 
Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia 
stałego 

za zlecenie 0 zł 

7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,50 zł 

7.3 
Odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu 
braku środków 

za odmowę 1 zł 

8. Karty płatnicze debetowe 

8.1 Wydanie/wznowienie karty płatniczej jednorazowo 0 zł 

8.2 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 20 zł 0 zł 

8.3 
Wydanie nowej karty w miejsce karty 
zastrzeżonej 

jednorazowo 20 zł 0 zł 

8.4 Użytkowanie karty miesięcznie 0 zł12)/4 zł 0 zł 

8.5 
Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności 

od transakcji 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania 
Stawka 

Wygodne Konto2) PRP10) 

bezgotówkowych 

8.6 Wypłata gotówki: 

8.6.1 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i 
innych bankach krajowych oraz 
terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami6) 

od transakcji 0 zł 

8.6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 2% min. 5 zł 0 zł8)/2% min. 5 zł 

8.6.3 Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych: 

8.6.3.1 w ramach EOG w walucie EUR 
od transakcji 

2% min. 5 zł 

8.6.3.2 w walucie innej niż EUR oraz poza EOG 2% min. 10 zł 

8.6.4 w punktach akceptujących kartę w  kraju od transakcji 5 zł 

8.6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą: 

8.6.5.1 w ramach EOG w walucie EUR 
od transakcji 

2% min. 5 zł 

8.6.5.2 w walucie innej niż EUR oraz poza EOG 2% min. 10 zł 

8.6.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5 zł 

8.6.7 usługa Cash back (w kraju) od transakcji 0,50 zł 

8.7 Sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 0,50 zł 

8.8 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
posiadacza rachunku za okres przez niego 
wskazany 

za zestawienie 0 zł 

8.9 Zmiana danych Użytkownika karty za zestawienie 3 zł - 

8.10 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek Użytkownika karty 

od transakcji 8 zł 8 zł 

8.11 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty 

od transakcji 1 000 zł 

9. Wyciąg z rachunku bankowego: 

9.1 

wyciąg miesięczny w formie papierowej 
odbierany w placówce Banku lub udostępniany 
w formie elektronicznej w systemie bankowości 
internetowej 

jednorazowo 0 zł 

9.2 wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym: 

9.2.1 
dla klientów nie będących Użytkownikami 
systemu eBankNet 

jednorazowo 0 zł 

9.2.2 dla Użytkowników systemu eBankNet jednorazowo 5 zł 0 zł 

9.3 wyciąg miesięczny wysłany pocztą elektroniczną   jednorazowo 0 zł 

9.4 
wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy 
w formie papierowej wysłany listem zwykłym 

za wyciąg 10 zł 

9.5 
duplikat wyciągu miesięcznego odbierany 
w placówce Banku 

jednorazowo 10 zł 

9.6 
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu 
księgowego/ potwierdzenia realizacji przelewu 

za dokument 20 zł 13) 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku)11) 

10.1 w roku bieżącym jednorazowo 30 zł 13) 

10.2 w latach poprzedzających rok bieżący za każdy rok 40 zł 13) 

11. 
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 
płatniczym/ lub zaświadczenia potwierdzającego 
wysokość salda na rachunku płatniczym 

za zaświadczenie 20 zł 13) 

12. 
Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie dyspozycji na 
wypadek śmierci 

za dyspozycję 30 zł 
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Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania 
Stawka 

Wygodne Konto2) PRP10) 

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

13.1 do umowy kredytu zawartej z Bankiem 
za każdą umowę 

0 zł 

13.2 do umowy kredytu zawartej z innym bankiem 10 zł 

14. 
Potwierdzenie wykonania blokady środków na 
rachunku 

za dokument 20 zł 

15. Usługa SMS 

15.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 

15.2 powiadamianie SMS za wysłany SMS 0,25 zł 

16. Czeki krajowe 

16.1 Wydanie blankietów czekowych za blankiet 0,50 zł 

16.2 
Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów 
czekowych 

za zgłoszenie 20 zł 

17. Zmiana rodzaju rachunku jednorazowo 10 zł 

18. 

Sporządzenie i wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc9) 

jednorazowo 5 zł 

19. Usługa BLIK 

19.1 Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

19.2 Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

19.2.1 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

19.2.2 Wypłata gotówki: 

19.2.2.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami6) 

od transakcji 
0 zł 

19.2.2.2 w innych bankomatach w kraju 3 zł 

1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 
2) Dotyczy również rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych otwartych i prowadzonych w Banku przed dniem 08.08.2018 r. 
3) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 
4) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej  minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli 

oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5 zł od kwoty 
przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. 

5) Maksymalna kwota przelewu Express ELIXIR wynosi 5 000 zł. 
6) Lista darmowych bankomatów dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bsmiedzyrzec.pl oraz w placówkach Banku. 
7) 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 niniejszą Taryfa opłat i prowizji. 

8) 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 niniejszą Taryfa opłat i prowizji. 

9) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
10) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy. 
11) Stosuje się również w przypadku wniosku podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 ustawy Prawo bankowe. 
12) Stawka w wysokości 0 zł obowiązuje w przypadku, gdy Posiadacz rachunku w ciągu danego miesiąca dokona kartą debetową wydaną do tego 

rachunku, transakcji bezgotówkowych (z wyjątkiem przelewów) na minimalną kwotę 500 zł. W pozostałych przypadkach obowiązuje stawka w 
wysokości 4 zł. 

13) Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

http://www.bsmiedzyrzec.pl/
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Tab. 2 Rachunki oszczędnościowe w złotych i walutach obcych 

Lp. Rodzaj czynności 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

standard premium 
potwierdzon
y książeczką 

walutowy IKE/IKZE 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego1) miesięcznie 0 zł 5 zł 0 zł 

3. Usługa bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu eBankNet 

3.1 udostępnienie usługi jednorazowo 100 zł4) - 0 zł 100 zł4) 

3.2 korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł - 0 zł 0 zł 

3.3 zmiana loginu jednorazowo 5 zł - 5 zł 5 zł 

3.4 wysłanie hasła autoryzacyjnego SMS 
za wysłany 

SMS  
0 zł - 0,20 zł 0 zł 

3.5 aktywacja autoryzacji mobilnej jednorazowo 0 zł - 0 zł 0 zł 

3.6 
zablokowanie/ odblokowanie 
dostępu do rachunku 

jednorazowo  5 zł - 5 zł 5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty gotówki 

4.1 wpłata gotówki od wpłaty 0 zł 

4. 2 wypłata gotówki2) 5) 

4.2.1 pierwsza wypłata w miesiącu 
od wypłaty 

0,15% min. 
2 zł max. 

10 zł 

0 zł 0,15% min. 
2 zł max. 10 

zł 

0 zł 0 zł 

4.2.2 kolejna wypłata w miesiącu 10 zł 0 zł 0 zł 

5. Przelewy 5) 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

0 zł 0 zł12) 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

- 0 zł12) 13) - 0 zł - 

5.2 Polecenie przelewu ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

4 zł - 4 zł 4 zł 4 zł 

5.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

- - - 0,50 zł - 

5.3 Polecenie przelewu SORBNET: 

5.3.1 w placówce Banku 

za przelew 

30 zł - 30 zł 30 zł 30 zł 

5.3.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

- - - 20 zł - 

5.4 Polecenie przelewu Express ELIXIR:5) 

5.4.1 w placówce Banku 

za przelew 

- 

5.4.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

- - - 7 zł - 

5.5 Polecenie przelewu SEPA: 

5.5.1 w placówce Banku: 

5.5.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 

5.5.1.2 do banków zagranicznych 4 zł - 4 zł 4 zł 4 zł 

5.5.2 w systemie bankowości elektronicznej: 

5.5.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

- - - 20 zł - 

5.5.2.2 do banków zagranicznych - - - 0,50 zł - 

5.6 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG: 

5.6.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł - 30 zł 30 zł 30 zł 

5.6.2 w systemie bankowości - - - 20 zł - 
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elektronicznej 

5.7 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych): 

5.7.1 w placówce Banku 

za przelew 

- - - 
0,25% min. 
40 zł max. 

400 zł 
- 

5.7.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

- - - 
0,25% min. 
40 zł max. 

300 zł 
- 

5.8 Polecenie wypłaty 

5.8.1 w placówce Banku 

za przelew 

- - - 
0,25% min. 
40 zł max. 

400 zł 
- 

5.8.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

- - - 
0,25% min. 
40 zł max. 

300 zł 
- 

5.9 
Polecenie przelewu w walucie obcej 
pomiędzy rachunkami walutowymi 
prowadzonymi w Grupie BPS 

za przelew - - - 20 zł - 

5.10 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

5.10.1 z banków krajowych 

za przelew 

20 zł 

5.10.2 
z banków zagranicznych 
w ramach EOG w walucie 
EURO 

0 zł 

5.10.3 
z banków zagranicznych 
w ramach EOG w innej 
walucie niż EURO 

20 zł 

5.10.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

20 zł 

5.11 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

5.11.1 

Realizacja polecenia 
przelewów w trybie pilnym 
(dostępne dla waluty EUR, 
GBP, USD, PLN) 

od transakcji 120 zł 

5.11.2 
Realizacja polecenia przelewu 
z opcją kosztową OUR 

za przelew 100 zł 

5.11.3 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na 
zlecenie Klienta 

od transakcji 120 zł + koszty banków trzecich 

5.11.4 

Zwrot kwoty przekazu na 
wniosek Posiadacza rachunku 
(opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty przekazu) 

od transakcji 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 

5.11.5 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta 

za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

5.11.6 

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

od transakcji 20 zł 
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5.11.7 
Opłata za obsługę 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego/rentowego 

od transakcji 30 zł 

6. Zlecenie stałe 

6.1 
Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie 
zlecenia stałego 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł - 

6.2 Realizacja zlecenia stałego3) 

6.2.1 w placówce Banku za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł - 

6.2.2 w systemie eBankNet za zlecenie - 0 zł - 0 zł - 

7. Polecenie zapłaty 

7.1 
Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie 
zlecenia stałego 

za zlecenie - 0 zł 0 zł - 

7.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie - 2,50 zł 2,50 zł - 

7.3 
Odmowa realizacji polecenia zapłaty 
z powodu braku środków 

za odmowę - 1 zł 1 zł - 

8. Karta płatnicza debetowa VISA Classic EURO 

8.1 
Wydanie/wznowienie karty 
płatniczej 

jednorazowo - - 0 zł - 

8.2 Wydanie duplikatu karty7) jednorazowo - - 20 zł - 

8.3 
Wydanie nowej karty w miejsce 
karty zastrzeżonej 

jednorazowo - - 20 zł - 

8.4 Użytkowanie karty6) miesięcznie - - 4 zł - 

8.5 

Krajowe i Transgraniczne Transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji - - 0 zł - 

8.6 Wypłata gotówki: 

8.6.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi 
umowami8) 

od transakcji - - 0 zł - 

8.6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji - - 3% min. 10 
zł 

- 

8.6.3 

Transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych 

od transakcji - - 3% min. 10 
zł 

- 

8.6.4 
w punktach akceptujących 
kartę w  kraju 

od transakcji - - 
3% min. 10 

zł - 

8.6.5 
w punktach akceptujących 
kartę za granicą 

od transakcji - - 
3% min. 10 

zł 
- 

8.6.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji - - 
3% min. 10 

zł 
- 

8.6.7 usługa Cash back (w kraju) od transakcji - 

8.7 Sprawdzenie salda w bankomacie9) od transakcji - - 0,50 zł - 

8.8 
Generowanie zestawienia transakcji 
na życzenie posiadacza rachunku za 
okres przez niego wskazany 

za 
zestawienie 

- - 0 zł - 

8.9 Zmiana danych Użytkownika karty za - - 5 zł - 
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zestawienie 

8.10 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Użytkownika karty 

od transakcji - - 10 zł - 

8.11 
Awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

od transakcji - - 1 000 zł - 

9. Wyciąg z rachunku bankowego: 

9.1 

wyciąg miesięczny w formie 
papierowej odbierany w placówce 
Banku lub udostępniany w formie 
elektronicznej w systemie 
bankowości internetowej 

jednorazowo 0 zł - 0 zł 0 zł 

9.2 wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym 

9.2.1 
dla klientów nie będących 
Użytkownikami systemu 
eBankNet 

jednorazowo 0 zł - 0 zł 0 zł 

9.2.2 
dla Użytkowników systemu 
eBankNet 

jednorazowo 5 zł - 5 zł 5 zł 

9.3 
wyciąg miesięczny wysłany pocztą 
elektroniczną   

jednorazowo 0 zł - 0 zł 0 zł 

9.4 
wyciąg dzienny/ tygodniowy/ 
dwutygodniowy w formie 
papierowej wysłany listem zwykłym 

za wyciąg 10 zł - 10 zł 10 zł 

9.5 
duplikat wyciągu miesięcznego 
odbierany w placówce Banku 

jednorazowo 10 zł - 10 zł 10 zł 

9.6 
Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ potwierdzenia 
realizacji przelewu 

za dokument 20 zł 14) 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) 10) 

10.1 w roku bieżącym jednorazowo 30 zł 14) 

10.2 
w latach poprzedzających rok 
bieżący 

za każdy rok 40 zł 14) 

11. 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 
rachunku płatniczym/ lub 
zaświadczenia potwierdzającego 
wysokość salda na rachunku płatniczym 

za 
zaświadczenie 

20 zł 14) 

12. 
Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie 
dyspozycji na wypadek śmierci 

za dyspozycję 30 zł 

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

13.1 
do umowy kredytu zawartej 
z Bankiem za każdą 

umowę 

0 zł 

13.2 
do umowy kredytu zawartej z innym 
bankiem 

10 zł 

14. 
Potwierdzenie wykonania blokady 
środków na rachunku 

za dokument 20 zł 

15. Usługa SMS 

15.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł - 

15.2 powiadamianie SMS 
za wysłany 

SMS 
0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł - 

16. Obsługa książeczek oszczędnościowych 

16.1 Wydanie pierwszej książeczki za książeczkę - 0 zł - - 
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16.2 Wymiana/likwidacja książeczki - 
10 zł 

 
- - 

16.3 
Przyjęcie zgłoszenia o utracie 
książeczki 

- 5 zł - - 

16.4 Umorzenie utraconej książeczki - 5 zł - - 

16.5 
Wydanie nowej książeczki w miejsce 
utraconej 

- 5 zł - - 

16.6 
Przepisanie książeczki w związku z 
przelewem praw (cesją) do rachunku 

- 20 zł - - 

17. 

Sporządzenie i wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc11) 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym Rachunek został otwarty. 
2) W przypadku realizacji przez Bank nieawizowanych wypłat w wysokości przekraczającej  minimalne kwoty awizowania określone w Tabeli 

oprocentowania produktów bankowych, Bank ma prawo pobrać dodatkową prowizję w wysokości 0,15% nie mniej niż 5 zł od kwoty 
przewyższającej wartość minimalnej kwoty wymagającej awizowania. 

3) Opłat nie pobiera się od zleceń stałych z tytułu spłat odsetek i kredytów udzielonych przez Bank. 
4) Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy usługa bankowości elektronicznej za pośrednictwem systemu eBankNet została udostępniona 

Posiadaczowi rachunku w ramach prowadzenia w Banku innego rachunku oszczędnościowego lub rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego. 

5) Możliwość przekazania środków z rachunku IKE/IKZE dotyczy wyłącznie w przypadku wypłaty, wypłaty transferowej, zwrotu oraz częściowego 
zwrotu w rozumieniu stosownego Regulaminu w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków IKE/IKZE. 

6) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
7) Opłata nie jest pobierana, jeżeli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
8) Lista darmowych bankomatów dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bsmiedzyrzec.pl oraz w placówkach Banku. 
9) Dostępność usługi jest zależna od funkcjonalności danego bankomatu. 
10) Stosuje się również w przypadku wniosku podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 ustawy Prawo bankowe. 
11) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
12) Przelewy mogą być wykonywane wyłącznie na rachunki własne tj. rachunki posiadacza rachunku oszczędnościowego premium. Opłata za 

każdy kolejny przelew w miesiącu zostanie powiększona o opłatę określoną w pkt. 4.2.2. 
13) Usługa dokonywania transakcji w systemie bankowości elektronicznej jest uwarunkowana posiadaniem w Banku rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego z dostępem do systemu. 
14) Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

Tab. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych 

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

3.1 Wpłata gotówkowa od wpłaty 0 zł 

3.2 Wypłata gotówkowa: 

3.2.1 - z rachunku w złotych 
od wypłaty 

0 zł 

3.2.2 - z rachunku w walutach wymienialnych 0 zł 

4. Przyjęcie/ zmiana/ odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci za dyspozycję 30 zł 

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

5.1 z Bankiem 

za każdą umowę 

0 zł 

5.2 z innymi bankami 10 zł 

5.3 z innymi podmiotami 10 zł 

6. Potwierdzenie wykonania blokady środków na rachunku za dokument 20 zł 

7. Likwidacja lokaty przed upływem pierwszego okresu umownego 1) od lokaty 10 zł 

http://www.bsmiedzyrzec.pl/
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8. Obsługa książeczek oszczędnościowych 2) 

8.1 Wydanie pierwszej książeczki 
za książeczkę 

0 zł 

8.2 Wymiana/ wydanie kolejnej/ likwidacja książeczki 5 zł 

8.3 Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 

za książeczkę 

5 zł 

8.4 Umorzenie utraconej książeczki 5 zł 

8.5 Wydanie nowej książeczki w miejsce utraconej 5 zł 

8.6 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesją) do rachunku 20 zł 

1) Dotyczy terminowych lokat oszczędnościowych odnawialnych. 
2) Dotyczy rachunków terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową. 

Tab. 4 Kredyty gotówkowe 

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) jednorazowo 50 zł 

2. Udzielenie/ odnowienie/ podwyższenie kredytu 2) 

2.1 Kredyt odnawialny w ROR/ kredyt w rachunku płatniczym3) 
jednorazowo  

od kwoty  
1,0-2,0% 

2.2 Kredyt gotówkowy „standardowy” 
jednorazowo  

od kwoty 
5,0% 

2.3 Kredyt gotówkowy „udziałowy”: 7) 

2.3.1 - z okresem kredytowania do 1 roku 
jednorazowo  

od kwoty 

1,0-2,0% 

2.3.2 - z okresem kredytowania do 3 lat 2,0-3,0% 

2.3.3 - z okresem kredytowania do 5 lat 3,0-4,0% 

2.4 Kredyt gotówkowy „okolicznościowy” jednorazowo  
od kwoty 

5,0% 

2.5 Kredyt gotówkowy „konsolidacyjny” 1,0% 

2.6 Kredyt gotówkowy „eko” 

2.6.1 dla klientów posiadających w Banku rachunek bieżący lub ROR 4) 

2.6.1.1 - co najmniej 3 miesiące  
jednorazowo  

od kwoty 

1,0% 

2.6.1.2 - krócej niż 3 miesiące 1,5% 

2.6.2 dla pozostałych klientów 2,0% 

2.7 Kredyt gotówkowy „remont” 

2.7.1 dla klientów posiadających w Banku rachunek bieżący lub ROR 4) 

2.7.1.1 - co najmniej 3 miesiące  
jednorazowo  

od kwoty 

2,0% 

2.7.1.2 - krócej niż 3 miesiące 2,5% 

2.7.2 dla pozostałych klientów 3,0% 

3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo  0 zł 

4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
od kwoty 

wcześniejszej 
spłaty 

0 zł 

5. Odroczenie spłaty raty kredytu 
od odroczonej 

kwoty 

1,5% 
min 30 zł 

max 500 zł 

6. Prolongata końcowego terminu spłaty kredytu 
od prolongowanej 

kwoty 

1,5% 
min 30 zł 

max 500 zł 

7. Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu przez innego dłużnika za wniosek 100 zł 

8. Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia 
od kwoty objętej 
restrukturyzacją 

0,5-2,0% 

9. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu 5) za aneks 100 zł 

10. Wysłanie upomnień (monitów) i wezwań do zapłaty 6) za monit/wezwanie 0 zł 
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11. Wydanie kserokopii umowy o kredyt za umowę 30 zł 8) 

12. Sporządzenie na życzenie Klienta historii udzielonego mu kredytu: 

12.1 - gdy kredytu udzielono w roku bieżącym jednorazowo za 
każdy rozpoczęty 

rok 

30 zł 8) 

12.2 - gdy kredytu udzielono w latach poprzednich 50 zł 8) 

13. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłaconym kredycie: 

13.1 - gdy spłaty dokonano w roku bieżącym 
za zaświadczenie 

30 zł 8) 

13.2 - gdy spłaty dokonano w latach poprzednich 50 zł 8) 

14. Opłata za administrowanie kredytu odnawialnego 

za każdorazowe 
odnowienie 

kredytu na kolejny 
okres 

30 zł 

1) Opłata przygotowawcza pobierana jest od wniosków złożonych w sytuacjach określonych w pkt. 2, 5-7. Opłaty nie pobiera się od wniosków 
rozpatrzonych przez Bank negatywnie. 

2) Tryb pobierania prowizji w przypadku udzielenia – od kwoty udzielonego kredytu, w przypadku podwyższenia – od kwoty podwyższenia. 
3) Stawka 1% przysługuje posiadaczom ROR z minimalnym okresem prowadzenia rachunku przez Bank wynoszącym 36 miesięcy lub gdy kwota 

wnioskowanego/ odnawianego kredytu (limitu) wynosi co najmniej 20.000 zł. Niezależnie od powyższego, dodatkowym warunkiem 
zastosowania w/w stawki, w oparciu o historię prowadzenia ROR w okresie ostatnich 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku/ odnowienia 
kredytu, są: 
a) brak odnotowania na rachunku zajęć egzekucyjnych lub wszczęcia postępowania windykacyjnego Banku w formie wysłanych monitów 

(upomnień o zaległościach w spłacie dowolnego kredytu w Banku), 
b) odnotowanie średniomiesięcznych wpływów na ROR na minimalnym poziomie 1.000 zł. 

4) Okres posiadania rachunku liczony jest od dnia jego otwarcia do dnia złożenia wniosku kredytowego. Dla klientów posiadających wyłącznie 
rachunek bieżący lub ROR otwarty w okresie pomiędzy datą złożenia wniosku kredytowego a datą podpisania umowy kredytowej, obowiązuje 
stawka prowizji określona w pkt. 2.6.1.2. Preferencje nie dotyczą posiadaczy Podstawowego Rachunku Płatniczego. 

5) Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt. 5-8. 
6) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku 

z tytułu zabezpieczenia kredytu. 
7) Określona (stosownie do danego okresu kredytowania) maksymalna stawka prowizji podlega obniżeniu odpowiednio o 1,0 p.p. lub 0,5 p.p. po 

spełnieniu warunków (w zakresie okresu posiadania rachunku) analogicznych jak w przypadku kredytów wymienionych w wierszach nr 2.6 i 
2.7, z zastrzeżeniem przypisu nr 4. 

8) Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

Tab. 5 Kredyty mieszkaniowe i hipoteczne 

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1) jednorazowo  200 zł 

2. Udzielenie/ podwyższenie kredytu 2) 

2.1 Kredyt mieszkaniowy 

2.1.1 dla klientów posiadających w Banku rachunek bieżący lub ROR 3) 

2.1.1.1 - co najmniej 3 miesiące  
jednorazowo  

od kwoty 

2,0% 

2.1.1.2 - krócej niż 3 miesiące 2,5% 

2.1.2 dla pozostałych klientów 3,0% 

2.2 Uniwersalny kredyt hipoteczny 
jednorazowo  

od kwoty 
3,0% 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) od kwoty kredytu  
0,5% 

max 5.000 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo  0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
od kwoty 

wcześniejszej 
spłaty 

0 zł 

6. Odroczenie spłaty raty kredytu 
od odroczonej 

kwoty 

1,5% 
min 30 zł 

max 500 zł 

7. Prolongata końcowego terminu spłaty kredytu 
od prolongowanej 

kwoty 
1,5% 

min 30 zł 
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Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Stawka 

max 500 zł 

8. Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu przez innego dłużnika za wniosek 100 zł 

9. Restrukturyzacja kredytu lub zadłużenia 
od kwoty objętej 
restrukturyzacją 

0,5-2,0% 

10. Sporządzenie aneksu do umowy kredytu lub pożyczki 5) za aneks 100 zł 

11. Wysłanie upomnień (monitów) i wezwań do zapłaty 6) za monit/wezwanie 0 zł  

12. 
Sporządzenie wniosku o zmianę lub wniosku/ zgody na wykreślenie 
zabezpieczenia kredytu 7)  

za wniosek/zgodę 20 zł 11) 

13. Wydanie kserokopii umowy o kredyt za umowę 30 zł 11) 

14. Sporządzenie na życzenie Klienta historii udzielonego mu kredytu: 

14.1 - gdy kredytu udzielono w roku bieżącym jednorazowo za 
każdy rozpoczęty 

rok 

30 zł 11) 

14.2 - gdy kredytu udzielono w latach poprzednich 50 zł 11) 

15. Wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o spłaconym kredycie: 

15.1 - gdy spłaty dokonano w roku bieżącym 
za zaświadczenie 

30 zł 11) 

15.2 - gdy spłaty dokonano w latach poprzednich 50 zł 11) 

16. 
Opłata za inspekcję na terenie prowadzonej inwestycji przed wypłatą 
kredytu lub jego pierwszej transzy 

za inspekcję 100 zł 8) 

17. 
Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych w umowie 
dokumentów w przypadku gdy upłynął określony w umowie termin ich 
dostarczenia (np. polisy, dokumenty finansowe itp.) 

za wezwanie 20 zł 

18. 
Opłata z tytułu podwyższonego ryzyka spłaty kredytu w związku z wypłatą 
części lub całości kredytu bez oczekiwania na dokonanie prawomocnego 
wpisu hipoteki 

od kwoty wypłaty 0,1%10) 

19. 
Wydanie zgody na bezobciążeniowe zbycie w całości lub w części 
przedmiotu zabezpieczenia kredytu 

za zgodę 
0,5% 9) 11) 

min. 100 zł 
max. 1 000 zł 

1) Opłata przygotowawcza pobierana jest od wniosków złożonych w sytuacjach określonych w pkt. 2, 6-8. Opłaty nie pobiera się od wniosków 
rozpatrzonych przez Bank negatywnie. 

2) Tryb pobierania prowizji w przypadku udzielenia – od kwoty udzielonego kredytu, w przypadku podwyższenia – od kwoty podwyższenia. 
3) Okres posiadania rachunku liczony jest od dnia jego otwarcia do dnia złożenia wniosku kredytowego. Dla klientów posiadających wyłącznie 

rachunek bieżący lub ROR otwarty w okresie pomiędzy datą złożenia wniosku kredytowego a datą podpisania umowy kredytowej, obowiązuje 
stawka prowizji określona w pkt. 2.1.1.2. Preferencje nie dotyczą posiadaczy Podstawowego Rachunku Płatniczego. 

4) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja pobierana jest na poczet 
prowizji za udzielenie kredytu. 

5) Zmiana postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem przypadków określonych w pkt. 6-9. 
6) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku 

z tytułu zabezpieczenia kredytu. 
7) Dotyczy zabezpieczeń w postaci: hipoteki, zastawu, przeniesienia prawa własności, itp. 
8) Opłata pobierana jest wyłącznie za pierwszą inspekcję przeprowadzaną w ramach danego przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na 

budowie lub rozbudowie nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania. Opłata obowiązuje dla kredytów udzielonych od 03.11.2014 r. 
9) Podstawę naliczenia prowizji stanowi wartość kapitału kredytu pozostałego do spłaty na dzień poprzedzający datę wystawienia przedmiotowej 

zgody. 
10) Opłaty nie pobiera się w przypadku ustanowienia zaakceptowanego przez Bank zabezpieczenia przejściowego kredytu lub gdy wniosek o wpis 

hipoteki jest zawarty w treści aktu notarialnego. 
11) Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

Tab. 6 Czynności kasowo-skarbcowe 

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Stawka 

1. Depozyty rzeczowe 

1.1 Przyjęcie depozytu na zlecenie Klienta za depozyt 50 zł1) 

1.2 Przechowywanie depozytu kluczowego lub dokumentowego rocznie 100 zł1) 

2. Opakowania do gotówki 
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2.1 Woreczki do monet jednorazowo 

wg aktualnych 
kosztów + 25% z 
tytułu kosztów 

manipulacyjnych 

2.2 Portfel do skarbca nocnego jednorazowo 20 zł 

2.3 
Inne elementy służące do odprowadzania gotówki do skarbca nocnego 
(np. klucze) 

jednorazowo 15 zł 

2.4 Udostępnienie skarbca nocnego jednorazowo 5 zł 

3. Czynności kasowe 

3.1 Wpłaty gotówkowe realizowane w placówkach Banku: 

3.1.1 na rachunki prowadzone w Banku 2) od transakcji 1 zł 

3.1.2 na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych 
od kwoty transakcji 

0,5% min. 4,50 zł  

3.1.3 na rachunek ZUS  0,5% min. 5 zł 

3.2 Wypłaty gotówkowe z konta „zlecenia do wypłaty” od kwoty transakcji 0,5% min. 4,50 zł 

3.3 Wymiana banknotów i monet z nominałów niższych na wyższe lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 

3.3.1 bilon od transakcji 
0,50 zł za rulon  

min. 10 zł 

3.3.2 banknoty: 

3.3.2.1 do 10 szt. od transakcji 0 zł 

3.3.2.2 powyżej 10 szt. od kwoty transakcji 0,5% min. 2 zł 

3.4 Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0 zł 

1) Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 
2) Prowizja nie jest pobierana od Posiadacza rachunku oraz osób wpłacających w jego imieniu. Prowizja nie obowiązuje w odniesieniu do 

rachunków, w przypadku których umowa zawiera stosowne zwolnienie z jej pobierania. 

Tab. 7 Pozostałe usługi 

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Stawka 

1. Zaświadczenia/ potwierdzenia/ odpisy dokumentów 

1.1 Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 20 zł 1) 

1.2 Wydanie na życzenie klienta opinii bankowej2) za opinię 100 zł 1) 

1.3 
Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia w Banku z tytułu kredytów 

za zaświadczenie 50 zł 1) 

1.4 
Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia stwierdzającego brak 
zadłużenia w Banku lub brak obciążeń z tytułu zajęć egzekucyjnych 
rachunków prowadzonych w Banku  

za zaświadczenie 50 zł 1) 

1.5 
Wydanie na życzenie klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie 
w Banku zdolności kredytowej z uwzględnieniem jego sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 

za zaświadczenie 200 zł 1) 

2. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu: 3) 

2.1 realizacja jednorazowa za realizację 20 zł 

2.2 realizacja częściowa za realizację 10 zł 

3. 

Opłata za wygenerowanie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych 
prowadzonych oraz umowach rachunków rozwiązanych albo wygasłych 
w myśl art. 59a ust. 1-3  Prawa bankowego w bankach lub spółdzielczych 
kasach oszczędnościowo rozliczeniowych na terenie Polski. 

za dokument 30 zł 1) 

4. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby: 

4.1 będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku4) 
za dyspozycję 

10 zł 1) 

4.2 nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku4) 30 zł 1) 

5. Za czynności/ usługi nieprzewidziane w Taryfie5) 
od 10 zł  

do 500 zł 

1) Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 
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2) Za opinię bankową uznaje się zaświadczenie Banku zawierające łącznie co najmniej dwie z niżej wymienionych punktach informacji, 
dotyczących: a) prowadzenia w Banku rachunku bankowego klienta (opcjonalnie z informacją o saldzie na rachunku, obrotach na rachunku, 
itp.); b) udzielonych klientowi w Banku kredytów (opcjonalnie z informacją o wysokości aktualnego zadłużenia, wysokości rat, itp.); c) 
prawidłowej obsługi udzielonych w Banku kredytów klienta; d) braku zajęć egzekucyjnych na rachunku klienta. 

3) Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika. 
4) Klient Banku tj. osoba związana z Bankiem umową o prowadzenie dowolnego rachunku bankowego, kredytu lub będąca członkiem Banku. 
5) Każdorazowo wg ustaleń Zarządu Banku. 
 

Załączniki 

• Załącznik nr 1.UKR – Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji dla klienta indywidualnego w języku ukraińskim (Tab. 1, 
Tab. 2) 

• Załącznik nr 1.ROS – Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji dla klienta indywidualnego w języku rosyjskim (Tab. 1, 
Tab. 2) 

 
 


