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DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 

ROZDZIAŁ 1: POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: 

1) Bank - należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Wąsewie oraz jego jednostki organizacyjne tj. Centrala, Filia, Punkt Obsługi Klienta, 

2) Elixir - elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Opracowany i obsługiwany przez KIR (Krajowa Izba 

Rozliczeniowa) umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków, 

3) Kraj - terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

4) polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania 

środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy  

u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro, 

5) polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji 

płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej 

na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta), 

6) przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu w walucie obcej  

i polecenie przelewu SEPA, przekaz TARGET, 

7) przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 

Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, 

spełniająca następujące warunki: 

a) waluta transakcji EUR, 

b) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod 

BIC, 

c) koszty „SHA”, 

d) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących, 

e) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer), 

8) przelew TARGET - usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych 

w euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do 

banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 - transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system 

rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której 

korzystają banki centralne i komercyjne, 

9) SORBNET – system płatności wysokokwotowych prowadzonym przez Narodowy Bank Polski. Zaletą systemu jest możliwość 

szybkiego przekazania środków na rachunek w innym Banku. Kwota dokonywanego przelewu nie posiada ograniczeń, 

10) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku wykorzystywana 

do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku, 

11) Taryfa - Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie dla klientów 

indywidualnych, 

12) VAT - podatek od towarów i usług - w zakresie objętych podatkiem towarów i usług stosuje się stawkę 23%, 

13) Waluty wymienialne – waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”. 

ROZDZIAŁ 2: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 

1. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Wąsewie, zwanym dalej Bankiem, pobierane 

są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

2. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego 

w Banku mogą być pobierane okresowo 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, z wyłączeniem odstąpienia klienta od umowy kredytu konsumenckiego.  

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

6. Obowiązek ustalenia poprawnej wysokości opłat i prowizji od czynności bankowych oraz ich pobrania obciąża pracownika 

przyjmującego dyspozycję od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

7. Kwoty pobranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot 

prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 
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8. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS w Wąsewie z instytucjami lub 

przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS w Wąsewie pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji 

w wysokości określonej w umowie. 

9. Opłaty pobierane z rachunku walutowego wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote, według średniego kursu NBP 

obowiązującego w danym dniu. 

10. BS w Wąsewie zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku 

wystąpienia jednego z czynników określonych w Umowie lub Regulaminie. 

11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

1) otwarcia i prowadzenia rachunków: 

a) depozytów terminowych, 

b) wkładów oszczędnościowych,  

c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, 

d) Kół Gospodyń Wiejskich, 

e) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np. zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, 

2) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 

3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS w Wąsewie (np. z tytułu najmu lokalu BS w Wąsewie, dostaw robót 

i usług), 

4) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do 

uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 

5) operacji dokonywanych na rachunkach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych oraz kas zapomogowo-pożyczkowych 

oraz dla ofiar klęsk żywiołowych. 

6) pisemnych informacji związanych z poszukiwaniem rachunków bankowych i udzielaniem pisemnej informacji  

o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie: 

a) sądu lub prokuratury w związku z toczącą się sprawą karną/skarbową przeciwko osobie fizycznej będącej stroną umowy, 

b) prokuratora w sprawach dotyczących wykorzystania działalności do celów mających związek z przestępstwem, 

c) osób upoważnionych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego oraz inspektora nadzoru bankowego. 

12. W uzasadnionych przypadkach stawki określone w Taryfie prowizji i opłat mogą ulec zmianie w drodze wzajemnych negocjacji. 

13. W przypadku zastosowania ustaleń z punktu 12 oraz podejmowanie decyzji w uzasadnionych przypadkach w zakresie ustalania 

opłat i prowizji pomiędzy posiedzeniami Zarządu – wysokość opłaty lub prowizji określa Prezes Zarządu lub osoby przez niego 

upoważnione. 

14. Za czynności wykonywane przez Bank na podstawie umów z klientami mogą być pobierane inne prowizje i opłaty niż określone 

w Taryfie na zasadach i w wysokości: 

1) uzgodnionej wzajemnie w tych umowach, 

2) według stawek oferowanych w przetargach. 

15. Opłata za rozliczenie każdej transzy kredytu pobierana jest od kredytów inwestycyjnych i mieszkaniowych w ciągu 7 dni  

od daty rozliczenia transzy. Od kredytów wypłaconych jednorazowo nie pobiera się opłaty. 

16. Opłatę z tytułu otwarcia rachunku bankowego pobiera się jednorazowo przy otwarciu rachunku od posiadacza rachunku.  

17. Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie z góry za dany miesiąc. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym 

nastąpiło otwarcie rachunku. 

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

kwotę na PLN i wydaje klientowi równowartość tej kwoty. 

19. Prezes Zarządu, poszczególni członkowie Zarządu ze względu na interes Banku Spółdzielczego lub interes społeczny,  

w sytuacjach szczególnie uzasadnionych może wyrazić zgodę na pobieranie prowizji i opłat w wysokościach niższych lub 

wyższych niż ustalone w taryfie lub nawet odstąpić od pobierania prowizji i opłat. 

20. Wszelkie prowizje i opłaty niezwiązane z produktem bankowym są opodatkowane podatkiem VAT. Osoba przyjmująca opłatę 

wystawia fakturę VAT. 

21. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności, niż wymienione w Taryfie prowizji i opłat, jednak zastrzega sobie prawo 

pobierania opłat i prowizji. 

22. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość 

prowizji lub opłaty ustala Prezes Zarządu lub w zastępstwie Wiceprezes Zarządu BS w Wąsewie. 
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DZIAŁ 2: KLIENCI INDYWIDUALNI 
ROZDZIAŁ 1: RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
oszczędnościowo- 

rozliczeniowy 

Rachunek 
oszczędnościowo- 

rozliczeniowy 
Junior 

Rachunek 
walutowy 

w EUR/USD 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

Rachunek 
oszczędnościowy 

„Wpłacaj  
i wypłacaj” 

Rachunek 
oszczędnościowy 

a’vista 

1 otwarcie rachunku1 jednorazowo 15,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2 prowadzenie rachunku miesięcznie 7,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 zamknięcie rachunku jednorazowo 30,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 

4 
zmiana rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na 
Podstawowy Rachunek Płatniczy 

za wykonanie 
czynności 

70,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

5 przekształcenie rachunku w indywidualny lub wspólny  
za wykonanie 

czynności 
25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł nie dotyczy 

6 WPŁATY I WYPŁATY GOTÓWKOWE 

6.1 wpłaty gotówki 

6.1.1 wpłata gotówki na rachunek bankowy  od kwoty 0,00 zł 0,00 zł 
0,2% 

min. 10,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.1.2 wpłata gotówki we wpłatomatach własnych Banku od kwoty 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

6.2 wypłata gotówki2  od kwoty 
0,4% 

min. 5,00 zł 
max. 200 zł 

0,00 zł 
0,2% 

min. 10,00 zł 

0,4% 
min. 5,00 zł 
max. 200 zł3 

12,00 zł4 
0,4% 

min. 5,00 zł 
max. 200 zł3 

6.3 
niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym 
terminie 

od kwoty 
niepodjętej 

0,15% 
min. 50,00 zł 

nie dotyczy 
0,15% 

min. 50,00 zł 
nie dotyczy 

0,15% 
min. 50,00 zł 

0,15% 
min. 50,00 zł 

7 INTERNET BANKING 

7.1 aktywacja usługi jednorazowo 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 

7.2 abonament za usługę Internet Banking miesięcznie 3,50 zł 0,00 zł 3,50 zł 0,00 zł 3,50 zł nie dotyczy 

7.3 
zmiana identyfikatora do usługi Internet Banking, 
odblokowanie dostępu lub wygenerowanie nowego 
hasła na wniosek klienta 

za wykonanie 
czynności 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 

7.4 
hasła jednorazowe autoryzacyjne wysyłane za pomocą 
SMS 

za każdy SMS,  
pobierana 

miesięcznie 
zbiorczo 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,00 zł nie dotyczy 

8 BIOMETRIA 

8.1 aktywacja usługi jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8.2 abonament za usługę biometrii miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9 SMS BANKING 

9.1 aktywacja usługi  jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9.2 opłata za komunikat SMS 

za każdy SMS,  
pobierana 

miesięcznie 
zbiorczo 

0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 

9.3 zmiana zakresu usługi 
za wykonanie 

czynności 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9.4 zmiana numeru telefonu 
za wykonanie 

czynności 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10 PRZELEWY 

10.1 POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO 

10.1.1 w placówce Banku5 za przelew 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł3 15,00 zł4 0,00 zł 

10.1.2 
na rachunek jednostki organizacyjnej  
Urzędu Gminy w Wąsewie 

za przelew 3,00 zł 3,00 zł nie dotyczy 3,00 zł 15,00 zł4 nie dotyczy 

10.1.3 w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł3 15,00 zł4 nie dotyczy 

10.2 POLECENIE PRZELEWU ZEWNĘTRZNEGO ELIXIR 

10.2.1 w placówce Banku za przelew 4,90 zł 4,90 zł nie dotyczy 4,90 zł3 15,00 zł4 15,00 zł 

10.2.2 w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej za przelew 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł3 15,00 zł4 nie dotyczy 

10.3 POLECENIE PRZELEWU NATYCHMIASTOWEGO EXPRESS ELIXIR 

10.3.1 w placówce Banku za przelew 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 

10.3.2 w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej za przelew 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 

10.4 POLECENIE PRZELEWU ZEWNĘTRZNEGO SORBNET6 

10.4.1 w placówce Banku za przelew 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

10.4.2 w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej za przelew 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy 

11 ZLECENIE STAŁE 

11.1 przyjęcie zlecenia, odwołanie lub zmiana 

11.1.1 w placówce Banku za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11.1.2 w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

11.2 realizacja zlecenia polecenia zapłaty 

11.2.1 w placówce Banku za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł7 15,00 zł8 5,00 zł 

11.2.2 w systemie bankowości elektronicznej/mobilnej za zlecenie 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 15,00 zł8 nie dotyczy 

         

                                                           
1 Opłaty nie pobiera się od rachunków założonych w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz od studentów.  
2 Wypłaty powyżej kwoty 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotów kowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.  
3 Opłaty nie pobiera się od 5 pierwszych operacji w miesiącu. 
4 Opłaty nie pobiera się od pierwszej operacji w miesiącu. 
5 Opłaty nie pobiera się za przelew na rachunek lokaty terminowej, IKE lub rachunek Wpłacaj i Wypłacaj.  
6 Każda dyspozycja posiadacza rachunku składana przez system Elixir dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000,00 zł realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja 

składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system ten umożliwia taką formę re alizacji zlecenia płatniczego. 
7 Opłaty nie pobiera się od zlecenia dotyczącego przelewu środków z rachunku opiekuna na rachunek osoby małoletniej.  
8 Opłaty nie pobiera się od pierwszego przelewu w miesiącu. 
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Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
oszczędnościowo- 

rozliczeniowy 

Rachunek 
oszczędnościowo- 

rozliczeniowy 
Junior 

Rachunek 
walutowy 

w EUR/USD 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

Rachunek 
oszczędnościowy 

„Wpłacaj  
i wypłacaj” 

Rachunek 
oszczędnościowy 

a’vista 

12 POLECENIE ZAPŁATY 

12.1 przyjęcie zlecenia polecenia zapłaty 
za wykonanie 

czynności 
5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

12.2 realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13 KARTY PŁATNICZE - VISA CLASSIC DEBETOWA i MASTERCARD 

13.1 wydanie karty 
za wykonanie 

czynności 
20,00 zł 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł9 nie dotyczy nie dotyczy 

13.2 wydanie duplikatu karty 
za wykonanie 

czynności 
20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.3 wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 
za wykonanie 

czynności 
20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.4 wznowienie karty po upływie terminu ważności 
za wykonanie 

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

13.5 obsługa karty10 miesięcznie 5,00 zł 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.6 
płatności kartą w punktach usługowo-handlowych w 
kraju i za granicą11 

od kwoty 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.7 wypłata gotówki11 

13.7.1 
w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A.  
i innych banków zgodnie z zawartymi umowami12 

od kwoty 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.7.2 
w pozostałych bankomatach, kasach banków i 
placówkach poczty w kraju  

od kwoty 
3,0% 

min. 6,00 zł 
3,0% 

min. 6,00 zł 
nie dotyczy 

3,0% 
min. 6,00 zł 

nie dotyczy nie dotyczy 

13.7.3 w pozostałych bankomatach i kasach banków za granicą od kwoty 
3,0% 

min. 10,00 zł 
3,0% 

min. 10,00 zł 
nie dotyczy 

3,0% 
min. 10,00 zł 

nie dotyczy nie dotyczy 

13.8 zastrzeżenie karty 
za wykonanie 

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

13.9 czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 
za wykonanie 

czynności 
10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.10 niezwrócenie karty przez posiadacza na żądanie Banku 
za wykonanie 

czynności 
25,00 zł 25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.11 sprawdzenie dostępnych środków/salda w bankomacie 
za wykonanie 

czynności 
1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.12 zmiana wysokości limitu transakcyjnego 
za wykonanie 

czynności 
10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.13 powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 
za wykonanie 

czynności 
10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.14 odblokowanie karty na wniosek użytkownika13 
za wykonanie 

czynności 
10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

13.15 Cashback14 za transakcję 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

14 BLIK 

14.1 opłata aktywacyjna jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.2 transakcja bezgotówkowa za pośrednictwem BLIK za transakcję 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.3 
wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS 
S.A. i innych banków zgodnie z zawartymi umowami12 

za transakcję 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.4 
wypłata gotówki w pozostałych bankomatach, kasach 
banków i placówkach poczty w kraju 

za transakcję 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

15 WYCIĄGI 

15.1 
wyciąg odbierany w placówce banku lub wysyłany 
pocztą na terenie kraju 

za wyciąg 25,00 zł15 25,00 zł15 25,00 zł15 25,00 zł15 25,00 zł15 25,00 zł15 

15.2 wyciąg wysyłany pocztą poza granice kraju za wyciąg 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

15.3 
wyciąg dla posiadacza rachunku korzystającego z usługi 
Internet Banking 

za wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

15.4 
dodatkowy dowód do wyciągu/potwierdzenie 
wykonania przelewu, wpłaty, wypłaty lub innej operacji 

za wydruk 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

16 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH A’VISTA 

16.1 wydanie książeczki oszczędnościowej a’vista 
za wykonanie 

czynności 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 5,00 zł 

16.2 
przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 
oszczędnościowej 

za wykonanie 
czynności 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 25,00 zł 

16.3 umorzenie utraconej książeczki 
za wykonanie 

czynności 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 15,00 zł 

16.4 
wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 
książeczki 

za wykonanie 
czynności 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10,00 zł 

16.5 
przepisanie książeczki w związku z przelewem praw 
(cesja) 

za wykonanie 
czynności 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 30,00 zł 

16.6 likwidacja książeczki płatnej na każde żądanie 
za wykonanie 

czynności 
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 3,00 zł 

17 INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKU BANKOWEGO 

17.1 
sporządzenie aneksu do umowy lub zmiana 
obowiązującej umowy na wniosek Klienta 

za wykonanie 
czynności 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17.2 
Przyjęcie, odwołanie lub zmiana dyspozycji posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

za wykonanie 
czynności 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

                                                           
9 Opłaty nie pobiera się od posiadacza rachunku. Opłata za wydanie karty pełnomocnikowi wynosi 20,00 zł. 
10 Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty.  
11 W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, dla wszystkich kart VISA, w przypadku tr ansakcji pobierana jest dodatkowa prowizja Banku - 3,0% wartości transakcji. 
12 Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku: https://www.bswasewo.pl/bankomaty  
13 Np. po 3-krotnym błędnym podaniu kodu PIN. 
14 Cashback - wypłata gotówki w oznaczonych punktach handlowo-usługowych przy płatności za zakupy. 
15 Opłaty nie pobiera się za pierwszy wyciąg w miesiącu.  

https://www.bswasewo.pl/bankomaty


 
S t r o n a  7 | 10 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 

Rachunek 
oszczędnościowo- 

rozliczeniowy 

Rachunek 
oszczędnościowo- 

rozliczeniowy 
Junior 

Rachunek 
walutowy 

w EUR/USD 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

Rachunek 
oszczędnościowy 

„Wpłacaj  
i wypłacaj” 

Rachunek 
oszczędnościowy 

a’vista 

17.3 
wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 
rachunku 

za wykonanie 
czynności 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

17.4 
wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu 
rachunku, wysokości salda 

za wykonanie 
czynności 

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

17.5 
realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

od każdej 
przekazanej kwoty  

1,0% 
min. 20,00 zł 

max. 300,00 zł 

1,0% 
min. 20,00 zł 

max. 300,00 zł 

1,0% 
min. 20,00 zł 

max. 300,00 zł 

1,0% 
min. 20,00 zł 

max. 300,00 zł 

1,0% 
min. 20,00 zł 

max. 300,00 zł 

1,0% 
min. 20,00 zł 

max. 300,00 zł 

17.6 
dokonanie blokady środków na rachunku: komorniczej, 
na realizację transakcji zagranicznych, pod 
zabezpieczenie kredytu na rzecz innych banków itp. 

za wykonanie 
czynności 

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

17.7 przyjęcie, odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa16 
za wykonanie 

czynności 
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

17.8 
udzielenie informacji o stanie środków i obrotach na 
rachunku poprzez telefoniczną usługę „na hasło” 

za wykonanie 
czynności 

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

17.9 
przyjęcie, zmiana lub unieważnienie hasła w związku z 
rezygnacją z telefonicznej usługi „na hasło” 

za wykonanie 
czynności 

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

17.10 
przyjęcie, w ramach telefonicznej usługi „na hasło”, 
dyspozycji przemieszczenia środków pomiędzy swoimi 
rachunkami bankowymi prowadzonymi w Banku 

za wykonanie 
czynności 

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

17.11 
przyjęcie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
jako zabezpieczenie należności innego banku 

za wykonanie 
czynności 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

17.12 realizacja spadku 
za wykonanie 

czynności 

0,3% od kwoty 
spadkobrania 
min. 30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

0,3% od kwoty 
spadkobrania 
min. 30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

0,3% od kwoty 
spadkobrania 
min. 30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

0,3% od kwoty 
spadkobrania 
min. 30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

0,3% od kwoty 
spadkobrania 
min. 30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

0,3% od kwoty 
spadkobrania 
min. 30,00 zł 
od każdego 

spadkobiercy 

17.13 wypłata kosztów pogrzebu 
za wykonanie 

czynności 
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

17.14 
zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem 
prac (cesja) 

za wykonanie 
czynności 

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

17.15 likwidacja rachunku nieczynnego 
za wykonanie 

czynności 

do wysokości 
środków na 

rachunku 
max. 20,00 zł 

do wysokości 
środków na 

rachunku 
max. 20,00 zł 

do wysokości 
środków na 

rachunku 
max. 20,00 zł 

do wysokości 
środków na 

rachunku 
max. 20,00 zł 

do wysokości 
środków na 

rachunku 
max. 20,00 zł 

do wysokości 
środków na 

rachunku 
max. 20,00 zł 

17.16 wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości z tytułu opłat i prowizji za prowadzenie rachunku 

17.16.1 listem zwykłym za wezwanie 
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank 

min. 5,00 zł 

17.16.2 listem poleconym za wezwanie 
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank 

min. 10,00 zł 

17.16.3 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za wezwanie 
według kosztów rzeczywistych poniesionych przez Bank 

min. 15,00 zł 

17.17 wydruk historii rachunku za wydruk 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

ROZDZIAŁ 2: CZYNNOŚCI KASOWE 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1 wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku niż BS w Wąsewie od kwoty 0,6% | min. 5,90 zł | max. 300 zł 

2 wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku niż BS w Wąsewie (Express Elixir) od kwoty 0,95% | min. 15,00 zł 

3 wpłata gotówkowa na rachunek jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy w Wąsewie od kwoty 3,00 zł 

4 Transakcje Western Union 

4.1 anulowanie transakcji w systemie Western Union za wykonanie czynności 25,00 zł  

4.2 reklamację danych przekazów Western Union (zmiana waluty, zmiana danych beneficjenta, zmiana kraju przeznaczenia) za wykonanie czynności 25,00 zł  

ROZDZIAŁ 3: PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1 POLECENIE PRZELEWU WALUTOWEGO / ZAGRANICZNEGO  

1.1 SEPA za przelew 4,90 zł17 

1.2 TARGET/SWIFT za przelew 25,00 zł18 

1.3 SEPA i TARGET/SWIFT w trybie „pilnym” za przelew 100,00 zł 

1.4 walutowy przekaz krajowy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za przelew 4,90 zł 

2 zmiana/korekta/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta za wykonanie czynności 150,00 zł + koszty banków trzecich 

3 zlecenie poszukiwania przelewu zagranicznego/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta za zlecenie 100,00 zł + koszty banków trzecich 

4 
realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczeń 
emerytalno-rentowych 

za wykonanie czynności 0,00 zł 

5 obsługa przelewu otrzymanego  za przelew 0,00 zł 

6 wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym za wykonanie czynności 30,00 zł 

7 obsługa zagranicznego świadczenia rentowego lub emerytalnego za wykonanie czynności 50,00 zł 

  

                                                           
16 Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się, jeśli pełnomocnik ustanawiany jest przy zawieraniu umowy. 
17 W przypadku przelewu z rachunku walutowego w EUR/USD dolicza się koszty wg opcji SHA (do opłacenia prowizji Banku zobowiązany  jest odbiorca przekazu). 
18 W przypadku przelewu z rachunku walutowego w EUR/USD dolicza się koszty wg wybranej opcji. Opcja - określenie, kto pokrywa koszty i prowizje Banku - występuje w treści przekazu w formie następujących skrótów: BEN lub SHA (beneficjent, co oznacza, że do opłacenia 

prowizji Banku zobowiązany jest odbiorca przekazu), OUR (zleceniodawca, co oznacza, że do pokrycia prowizji Banku zobowiązany jest zleceniodawca przekazu, tym samym beneficjent powinien otrzymać całą kwotę).  
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ROZDZIAŁ 4: RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1 otwarcie rachunku za wykonanie czynności 0,00 zł 

2 prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 

3 zamknięcie/likwidacja rachunku za wykonanie czynności 0,00 zł 

4 wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 

5 wypłata gotówkowa19 za wypłatę 0,00 zł 

6 polecenie przelewu wewnętrznego za przelew 0,00 zł 

7 polecenie przelewu zewnętrznego ELIXIR, z zastrzeżeniem pkt. 8 za przelew 15,00 zł 

8 polecenie przelewu zewnętrznego ELIXIR z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku lokaty terminowej za przelew 10,00 zł  

9 wydruk historii rachunku za wydruk 25,00 zł 

10 ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku w trakcie trwania umowy za wykonanie czynności 15,00 zł 

11 wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunków, wysokości salda oraz dopisanych odsetek do wkładu itp. za wykonanie czynności 30,00 zł 

12 
dokonanie blokady środków z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innych bankach lub innych 
zobowiązań 

za wykonanie czynności 50,00 zł 

13 
przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za wykonanie czynności 20,00 zł 

14 wydanie książeczki wkładów terminowych jednowkładowych za wykonanie czynności 2,00 zł 

15 wydanie książeczki wkładów terminowych wielowkładowych za wykonanie czynności 3,00 zł 

16 przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki za wykonanie czynności 25,00 zł 

17 umorzenie utraconej książeczki terminowej za wykonanie czynności 25,00 zł  

18 likwidacja wkładu na książeczce terminowej za wykonanie czynności 0,00 zł 

19 likwidacja na życzenie klienta rachunku wkładu mieszkaniowego   

19.1 z wypłatą premii gwarancyjnej za wykonanie czynności 50,00 zł 

19.2 bez wypłaty premii gwarancyjnej za wykonanie czynności 25,00 zł 

19.3 za próbne naliczenie premii gwarancyjnej za wykonanie czynności 25,00 zł 

20 wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki za wykonanie czynności 10,00 zł 

21 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) za wykonanie czynności 30,00 zł 

ROZDZIAŁ 5: IKE 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1 otwarcie rachunku za wykonanie czynności 0,00 zł 

2 prowadzenie IKE miesięcznie 0,00 zł 

3 potwierdzenie salda na rachunku za wykonanie czynności 0,00 zł 

4 potwierdzenie salda na rachunku wysyłane pocztą na terenie kraju za wykonanie czynności 10,00 zł 

5 zwrot w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy środków zgromadzonych na IKE za wykonanie czynności 20,00 zł 

6 wypłata środków zgromadzonych na IKE dokonana na rzecz osób uprawnionych w przypadku śmierci oszczędzającego za wykonanie czynności 25,00 zł 

7 przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego na IKE do innej instytucji finansowej za wykonanie czynności 50,00 zł 

8 przeniesienie środków zmarłego zgromadzonych na IKE na IKE osoby uprawnionej za wykonanie czynności 25,00 zł 

9 przeniesienie środków zmarłego zgromadzonych na IKE do programu emerytalnego za wykonanie czynności 50,00 zł 

10 przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za wykonanie czynności 20,00 zł 

11 wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku za wykonanie czynności 20,00 zł 

12 
wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz dopisanych odsetek do wkładu 
itp. 

za wykonanie czynności 30,00 zł 

13 sporządzenie odpisu obrotów na rachunku 

13.1 za bieżący rok za wykonanie czynności 10,00 zł 

13.2 za poprzedni rok za wykonanie czynności 15,00 zł 

14 dodatkowy dowód do wyciągu/potwierdzenie wykonania przelewu, wpłaty, wypłaty lub innej operacji za wydruk 5,00 zł 

15 polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku za przelew 0,00 zł 

16 polecenie przelewu zewnętrznego ELIXIR w placówce Banku za przelew 15,00 zł 

17 realizacja spadku od kwoty spadkobrania 
0,3% | min. 30,00 zł 

od każdego spadkobiercy 

 

  

                                                           
19 Wypłaty powyżej kwoty 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej przed dokonaniem wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku.  
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ROZDZIAŁ 6: KREDYTY 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

A Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt20 

1 gotówkowy, okolicznościowy od kwoty 0,5% | min. 50,00 zł 

2 w ROR od kwoty 0,5% | min. 50,00 zł 

3 uniwersalny kredyt hipoteczny od kwoty 0,5% | min. 300,00 zł 

4 mieszkaniowy od kwoty 0,5% | min. 200,00 zł 

5 EKOlogiczny  od kwoty 0,00 zł 

B Prowizja za przyznanie kredytu 

1 gotówkowego od kwoty 3,0% - 5,0% | min. 100,00 zł 

2 okolicznościowego od kwoty zgodnie z odrębną Uchwałą Zarządu 

3 w ROR oraz przedłużenie umowy kredytu na kolejne 12 miesięcy od kwoty 0,5% | min. 100,00 zł 

4 uniwersalnego kredytu hipotecznego od kwoty 2,0% - 3,0% 

5 mieszkaniowego od kwoty 1,0% - 2,0% 

6 mieszkaniowego VIP od kwoty 0,5% - 1,0% 

7 pozostałych kredytów od kwoty 3,0% - 5,0% 

8 EKOlogiczny  od kwoty 2,0% 

C Pozostałe prowizje 

1 Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu (dokonywanej na wniosek Klienta): 

1.1 podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższanej 1,0% | min. 100 zł 

1.2 związane z prolongowaniem spłaty kredytu lub odsetek od kwoty prolongowanej 1,5% | min. 100 zł 

1.3 związane ze zmianą zabezpieczenia od kwoty kredytu 1,0% - 3,0% 

1.4 zmianę terminu uruchomienia transz od kwoty transzy kredytu 20,00 - 50,00 zł 

1.5 pozostałe czynności związane ze zmianą warunków umowy za wykonanie czynności 150,00 - 500,00 zł 

2 Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty kredytu lub odsetek, składek z tytułu ochrony ubezpieczenia oraz innych kosztów wynikających z umowy kredytowej:21 

2.1 listem zwykłym za wezwanie 
wg kosztów rzeczywistych poniesionych 

przez Bank | min. 5,00 zł 

2.2 listem poleconym za wezwanie 
wg kosztów rzeczywistych poniesionych 

przez Bank | min. 10,00 zł 

2.3 listem poleconym za potwierdzeniem odbioru za wezwanie 
wg kosztów rzeczywistych poniesionych 

przez Bank | min. 13,00 zł 

3 Za wykonanie na wniosek Klienta następujących czynności: 

3.1 wydanie informacji i pism o charakterze zaświadczeń za wykonanie czynności 50,00 - 100,00 zł 

3.2 wydanie kserokopii umowy kredytu za każdą stronę 7,00 zł  

3.3 wystawienie zaświadczenia do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz Banku za wykonanie czynności 0,00 zł 

3.4 wydanie informacji o Kredytobiorcy na prośbę innych banków za wykonanie czynności 100,00 zł 

3.5 sporządzenie wyciągu z rachunku kredytowego za wykonanie czynności 50,00 zł 

3.6 sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za wykonanie czynności od 35,00 zł do 100,00 zł 

3.7 sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy  za wykonanie czynności 40,00 - 150,00 zł22 

4 Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej za wykonanie czynności 300,00 zł 

5 Wydruk aktualnego stanu księgi wieczystej z centralnej bazy danych, REGON, KRS, CEiDG za wykonanie czynności 25,00 zł 

6 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu za wykonanie czynności 50,00 - 150,00 zł 23 

7 Rozliczenie kredytu/transzy kredytu poprzez inspekcję u klienta za wykonanie czynności 50,00 - 150,00 zł24 

8 Przygotowanie i wydanie na wniosek Klienta informacji o jego sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz zdolności kredytowej za wykonanie czynności 200,00 - 500,00 zł 

9 Wydanie ogólnej opinii bankowej za wykonanie czynności 100,00 PLN - 250,00 zł 

10 
Powtórne wystawienie zaświadczenia do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu hipotecznego na rzecz Banku lub 
wykreślenie zastawu rejestrowego 

za wykonanie czynności 100,00 zł 

11 
Wystawienie zaświadczenia do wykreślenia z księgi wieczystej wpisu hipotecznego na rzecz Banku lub wykreślenie zastawu 
rejestrowego, w przypadku przedterminowej spłaty kredytu kredytem zaciągniętym w innym banku 

za wykonanie czynności 120,00 zł 

12 Rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu lub przystąpienie do długu za wykonanie czynności 100,00 zł 

13 Przejęcie długu, zmiana dłużnika, przystąpienie do długu od kwoty 1,5% | min. 100,00 zł 

14 Rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację lub ugodę za wykonanie czynności 150,00 zł 

15 Zawarcie umowy restrukturyzacji lub ugody od kwoty 1,5% | min. 100,00 zł 

16 
Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniach wynikających z umowy kredytu, w tym niedostarczenie 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno - finansowej oraz dokumentów 
związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 

za wykonanie czynności 25,00 zł 

17 
Wydanie promesy udzielenia kredytu  
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu, 
- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu   

od kwoty promesy 
2% - 3,0%| 

min. 1 000 zł 

18 Administrowanie kredytu miesięcznie 10,00 zł 

19 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy, nie wymienione w katalogu za wykonanie czynności 
 według kosztów rzeczywistych 

min. 30,00 zł 

 

 

 

                                                           
20 Opłata pobierana jednorazowo w momencie złożenia wniosku lub w dniu uruchomienia kredytu. W przypadku odstąpienia od umowy kr edytu konsumenckiego, opłata podlega zwrotowi. 
21 Za wezwanie wysłane do poręczyciela płaci kredytobiorca.  
22 Opłata uzależniona od ilości dokumentów.  
23 Pierwsza inspekcja bez opłaty. 
24 Opłata uzależniona od odległości Banku do siedziby klienta.  
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ROZDZIAŁ 7: GWARANCJA, PORĘCZENIE, REGWARANCJA, AWAL 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1 
Przygotowanie gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu oraz zmiana na wniosek Klienta warunków umowy 
Uwaga: Pobrana opłata zaliczana jest na poczet prowizji, o której mowa w punkcie 2 

od kwoty umownej 1,0% | min. 100,00 zł 

2 
Udzielenie gwarancji, poręczenia, regwarancji, awalu oraz zwiększenie przyznanej gwarancji, poręczenia, regwarancji  
i awalu 

od kwoty umownej  
lub zwiększającej 

1,0% - 4,0% | min. 200,00 zł 

3 Anulowanie gwarancji za wykonanie czynności 100,00 zł 

4 Wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji za wykonanie czynności 50,00 zł 

 

ROZDZIAŁ 8: INNE CZYNNOŚCI 

Lp. Rodzaj czynności/usługi 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1 Zastrzeżenie dowodu osobistego: 

1.1 klienta banku jednorazowo 30,00 zł 

1.2 osoby nie będącej klientem banku jednorazowo 50,00 zł + VAT 

2 Sporządzenie kopii dokumentów od strony  1,50 zł 

3 Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: 

3.1 do 3 miesięcy za wykonanie czynności 50,00 zł 

3.2 powyżej 3 miesięcy za wykonanie czynności 100,00 zł 

3.3 powyżej 1 roku za wykonanie czynności 150,00 zł 

4 Sporządzenie deklaracji PCC-3 za wykonanie czynności 10,00 zł 

5 Wydanie kserokopii umowy za wykonanie czynności 7,00 zł za każdą stronę  

6 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych  
w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem 
okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727)  

za wykonanie czynności 
Stawka za standardową pojedynczą 
korektę danych wg obowiązującego 

cennika BIK S.A. + 50,00 zł 

7 Opłata za pobranie raportu z BIK:  

7.1 Klient Indywidualny za wykonanie czynności 12,00 zł 

7.2 Klient Przedsiębiorca za wykonanie czynności 12,00 zł 

8 Za wystawienie zezwolenia na zbycie nieruchomości bez obciążenia hipotecznego  za wykonanie czynności 30,00 zł 

9 Za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia o treści różnej  za wykonanie czynności 50,00 zł 

10 Za wymianę zniszczonych banknotów za wykonanie czynności 10% wartości banknotu | min. 3,00 zł 

11 
Za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych, uzyskanych przez Bank Spółdzielczy na wniosek: osoby poszukującej rachunków 
własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub podmiotu uprawnionego: 

11.1 klienta banku  30,00 zł 

11.2 osoby nie będącej klientem banku  50,00 zł + VAT 

13 Opłata za czynności bankowe nie wymienione w taryfie  20,00 - 500,00 zł 

 


