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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: 

 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów instytucjonalnych” 

zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku 

Spółdzielczego w Żołyni, zwanego dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

c) zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

d) zgodnie z zawartą umową. 

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych. 

4. 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. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy 

stanowią inaczej. 

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 

Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie 

dewizowym. 

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i 

prowizje lub koszty podane przez  pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia 

oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

8. W przypadku transakcji realizowanych 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. 

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, w którym realizuje przelew. 

10. 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. 

11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje 

Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia 

mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.   
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L.p. SPIS TREŚCI Strona nr 
I Rachunki bieżące i pomocnicze 4 

II Przekazy w obrocie dewizowym 7 

III Dodatkowe czynności 8 

IV Kredyty 8 

V Gwarancje i poręczenia bankowe 9 

VI Czynności kasowe 9 
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I. Rachunki bieżące i pomocnicze 

 
 

L.p. 

 

Rodzaj czynności/usługi  

Opłata/prowizja  

Agrobiznes Standard Firma I Firma II Firma III 

1.  Otwarcie/przekwalifikowanie 

rachunku 

     

1.1 bieżącego lub pomocniczego 10 zł 35 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

 
1.2 dodatkowego – dla wyodrębnienia 

środków pieniężnych na określone 

cele (np. rachunku Zakładowego 

Funduszu _Świadczeń Socjalnych). 

30 zł 30 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

 

2. Prowadzenie rachunku       
2.1 bieżącego lub pomocniczego 10 zł 30 zł 20 zł 30 zł 40 zł 

2.2 dodatkowego – dla wyodrębnienia 

środków pieniężnych na określone 

cele (np. rachunku Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych). 

20 zł 25 zł 15 zł 20 zł 25 zł 

3. Przelewy w  PLN 

 
     

3.1 realizacja przelewu na rachunki:      

3.1.1 w Banku  3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

3.1.2 w zrzeszeniu BPS SA 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

3.1.3 w innym banku  

 

4 zł 4 zł 1,5 zł/5 szt. 1) 

3,5 zł od 6 

przelewu 

1,5 zł/10 szt. 1) 

3,5 zł od 11 

przelewu 

1,5 zł/20 szt. 1) 

3,5 zł od 21 

przelewu 

3.1.4 US 5 zł 5 zł 5 zł 4 zł 3 zł 

3.2 administrowanie przelewami bez 

pokrycia 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

3.3 realizacja przelewu SORBNET 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na 

rachunki bieżące i pomocnicze 

     

4.1 wpłata  0,5%  min  

10 zł 

0,5%  min  

10 zł 

0,5%  min  

10 zł 

0,5%  min  

10 zł 

0,5%  min  

10 zł 

4.2 wypłata 0,3%  min  

10 zł 

0,5%  min  

10 zł 

0,3%  min  

10 zł 

0,3%  min  

10 zł 

0,3%  min  

10 zł 

5. Zlecenia stałe:      

5.1 utworzenie  5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3 zł 

5.2 modyfikacja 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

5.3 likwidacja 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

5.4 realizacja zlecenia stałego na 

rachunek prowadzony: 

     

5.4.1 w Banku i zrzeszeniu BPS SA 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

5.4.2 w innych bankach  4 zł 4 zł 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

6. Polecenie zapłaty       

6.1 utworzenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.2 modyfikacja 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

6.3 odwołanie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

6.4 realizacja polecenia zapłaty z 

rachunku dłużnika na rachunek 

prowadzony: 

     

6.4.1 w Banku 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.4.2 w innych bankach  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.5 odmowa wykonania polecenia 

zapłaty z tytułu braku środków na 
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rachunku:  

6.5.1 w Banku 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

6.5.2 w innym banku  4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

 

7. Wyciągi z kont bankowych :      

7.1 odbierane w Banku przez właściciela 

lub upoważnioną osobę  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 wysyłane drogą pocztową listem 

zwykłym na terenie kraju  

     

7.2.1 raz w miesiącu  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2.2 częściej niż raz w miesiącu (za 

przesyłkę) 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

7.3 za sporządzenie (na życzenie klienta)      

7.3.1 odpisu wyciągu bankowego 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

7.3.2 jednego dowodu do wyciągu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

8. Likwidacja rachunku      

8.1 bieżącego lub pomocniczego 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 

8.2 dodatkowego – dla wyodrębnienia 

środków pieniężnych na określone 

cele (np. rachunku Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych). 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 

 

 

 

9. Usługi oferowane za pośrednictwem Centrum Usług Internetowych 

Bankowość internetowa/mobilna 

9.1 Udostępnienie CUI (CBP) 20 zł 20 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.2 Opłata miesięczna za korzystanie z 

CUI (CBP) 

20 zł 20 zł 15 zł 15 zł 10 zł 

9.3 Założenie lokaty  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.4 Likwidacja lokaty  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.5 Zablokowanie dostępu do CUI(CBP)  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.6 Odblokowanie dostępu (reset hasła 

lub PIN-u) 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.7 Zmiana limitu wypłat 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.8 Realizacja przelewu na rachunek:      

9.8.1 w Banku 1,5 zł 1,5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
9.8.2 w zrzeszeniu BPS SA 2,5 zł 2,5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
9.8.3 w innym banku  

 

3 zł 3 zł 1,0 zł/5 szt. 2) 

2,5 zł od 6 

przelewu 

1,0 zł/10 szt. 2) 

2,5 zł od 11 

przelewu 

1,0 zł/20 szt. 2) 

2,5 zł od 21 

przelewu 

9.8.4 przelewu do US 4 zł 4 zł 4 zł 2 zł 1 zł 

 

10. SMS Bank      

10.1 Aktywacja funkcji pasywnych 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.2 Aktywacja funkcji pasywnych i 

aktywnych 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10.3 Abonament miesięczny 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.4 Opłata za każdy SMS Bank – 

pobierana zbiorczo na koniec dnia 

0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,40 zł 

11. Usługi oferowane za pośrednictwem CORPO 

11.1 Udostępnienie CORPO  20 zł 20 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

11.2 Wydanie tokena MAA pierwszego - 

bez opłat 

kolejnego – 50zł 

pierwszego – 

bez opłat 

kolejnego –50zł 

pierwszego - 

bez opłat 

kolejnego – 50zł 

pierwszego - 

bez opłat 

kolejnego –50zł 

pierwszego - 

bez opłat 

kolejnego – 50zł 

11.2.1 Wydanie czytnika kart pierwszego –  

bez opłat 

kolejnego – 

150 zł 

pierwszego –  

bez opłat 

kolejnego – 

150 zł 

pierwszego – 

bez opłat 

kolejnego – 

150 zł 

pierwszego – 

bez opłat 

kolejnego – 

150 zł 

pierwszego –  

bez opłat 

kolejnego – 

150 zł 

11.2.2 Wydanie karty mikroprocesorowej pierwszej – 

bez opłat 

kolejnej – 

100 zł 

pierwszej – 

bez opłat 

kolejnej – 

100 zł 

pierwszej –  

bez opłat 

kolejnej – 

100 zł 

pierwszej – 

bez opłat 

kolejnej – 

100 zł 

pierwszej – 

bez opłat 

kolejnej – 

100 zł 

11.3 Opłata miesięczna za korzystanie z 

CORPO 

20 zł 20 zł 15 zł 15 zł 10 zł 
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11.4 Założenie lokaty  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.5 Likwidacja lokaty  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.6 Zablokowanie dostępu do CORPO  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.7 Odblokowanie dostępu  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.8 Zmiana limitu wypłat 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.9 Rezygnacja z dostępu przed 

upływem 1 roku (czytnik)  

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

11.10 Rezygnacja z dostępu przed 

upływem 1 roku (karta) 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

11.11 Realizacja przelewu na rachunek:      

11.11.1 w Banku 1,5 zł 1,5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
11.11.2 w zrzeszeniu BPS SA 2,5 zł 2,5 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
11.11.3 w innym banku  

 

3 zł 3 zł 1 zł/5 szt. 2) 

2,5 zł od 6 

przelewu 

1 zł/10 szt. 2) 

2,5 zł od 11 

przelewu 

1 zł/20 szt. 2) 

2,5 zł od 21 

przelewu 

11.11.4 przelewu do US 4 zł 4 zł 4 zł 2 zł 1 zł 

 

12. Karta bankowa  VISA BUSINESS DEBETOWA 
12.1 Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2 Wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 Wydanie duplikatu karty 25 zł 25 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12.3.1 Opłata miesięczna za posiadanie 

karty – od każdej karty wydanej 

do rachunku 

 

4 zł 4 zł 0/5 zł 3) 0/5 zł 3) 0/5 zł 3) 

12.4 Płatność kartą:      

12.4.1  w punktach handlowo-usługowych 

w kraju 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.4.2  w punktach handlowo-usługowych 

za granicą 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.5 Wypłata gotówki:      

12.5.1  w bankomatach Zrzeszenia Banku 

BPS SA 4) 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.5.2  w pozostałych bankomatach w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.5.3  w bankomatach za granicą na terenie 

OEG. 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

12.5.4 w bankomatach za granicą, od kwoty 

wypłaty 

2% 

min. 15 zł 

2% 

min. 15 zł 

2% 

min. 15 zł 

2% 

min. 15 zł 

2% 

min. 15 zł 

12.6 Sprawdzenie wysokości dostępnych 

środków w bankomacie 

4 zł 4 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

12.7 Wpłata gotówki we wpłatomacie 

Banku 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.8 Rozpatrzenie reklamacji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.9 Generowanie zestawienia transakcji 

na życzenie Posiadacza rachunku za 

okres przez niego wskazany 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

12.10 Zmiana danych Użytkownika karty 25 zł 25 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

12.11 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 

na wniosek Użytkownika 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

12.12 Za zmianę wysokości limitu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

 

1)  ilość tańszych przelewów w miesiącu rozliczeniowym (liczona łącznie w ewentualną realizacją przekazu/ów określonego 

w części III pkt 2.4) 
2)  ilość tańszych przelewów w miesiącu rozliczeniowym 
3)  opłata nie jest pobierana jeśli wartość transakcji bezgotówkowych osiągnie wartość co najmniej 500 zł w miesiącu 

rozliczeniowym 
4) wykaz bankomatów znajduje się w Banku i na stronach internetowych banku BPS SA – www.bankbps.pl 

http://www.bankbps.pl/
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II. Przekazy w obrocie dewizowym 
 

 

L.p. 

 

Rodzaj czynności/usługi 

 

 

Opłata/prowizja 

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 5), otrzymywanych 

z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe – od transakcji: 

 

1.1 Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 

1.2 przelewy SEPA 6) 

 

zgodnie z cz. I pkt. 3.1.3 

1.3 polecenia wypłaty 7)  z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA”, 0,10% min.20 zł, max. 100 zł 

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu – od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 

3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie klienta   – za zlecenie 

 

40 zł +  rzeczywiste koszty 

banków pośredniczących 

 

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym – od transakcji:  

4.1 przelewy SEPA 6) zgodnie z cz. I pkt. 3.1.3 

4.2 polecenia wypłaty 7) 8): 

 

 

4.2.1 z dyspozycją dotyczącą kosztów „SHA” 

 

0,30% min.30 zł, max. 300 zł 

4.2.2 z dyspozycją dotyczącą kosztów „OUR” 

 

0,30% min.30 zł, max. 300 zł + 

rzeczywiste koszty banków 

pośredniczących 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie niestandardowym 9)  – 

od transakcji: 

 

 

5.1 w EUR, USD, GBP  w trybie „pilnym” 150 zł 

 

5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie „przyspieszonym” 100 zł 

6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta – od 

transakcji 

80 zł + rzeczywiste koszty 

banków pośredniczących 

7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:  

7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR 5 000 lub jej równowartości w innej walucie 

wymienialnej – od transakcji 

80 zł 

7.2  przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR 50 000  włącznie lub ich równowartości w innej 

walucie wymienialnej – od transakcji 

100 zł 

7.3 przy kwotach od EUR 50.000,01 do „bez ograniczeń” lub ich równowartości w innej walucie 

wymienialnej – od transakcji 

200 zł 

8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu – od 

transakcji 

10 zł 

 
5) Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 
6) Przelew SEPA -  transakcja płatnicza realizowana  przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, 

Islandii,Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający 

następujące warunki: 

✓ waluta transakcji EUR; 

✓ zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN oraz  

prawidłowy kod BIC; 

✓ występuje opcja kosztowa „SHA”; 

✓ przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

✓ bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia przelewu SEPA-SCT. 
7) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego lub krajowej bądź 

zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 

wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
8) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane  koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji 

kosztowej „OUR”. 
9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.2. 
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III. Dodatkowe czynności 

 

 

L.p. 

 

Rodzaj czynności/usługi 

 

 

Opłata/prowizja 

1. Realizacja czeków gotówkowych:  

1.1 Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych – 

za jeden czek  (jeżeli umowa z instytucjami nie stanowi inaczej) 

3 zł 

2. Inne czynności:  

2.1 Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, potwierdzenia wykonania przelewu 15 zł 

2.2 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku 

i/lub o wysokości salda 

 

100 zł  

2.3 Wydanie opinii na wniosek Klienta 150 zł + VAT 

2.4 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za 

każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji 
 

jak za przelew krajowy 

określony w części I 

pkt 3.1.1 do 3.1.3 
2.5 Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: 

− regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, 

− akumulacja wpływów na określone cele i płatności,  

− pozostawianie na rachunku określonego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji 

klienta. 

20,00 zł 

2.6 Wysłanie wezwania/monitu do zapłaty oraz upomnienia z tytułu niedopuszczalnego 

debetu w rachunku do dłużnika lub poręczycieli, po upływie spłaty kredytu lub 

odsetek   

 

- pierwszy monit – 5 zł 

- kolejny monit – 10 zł 

2.7 Przyjęcie/zmiana dyspozycji udzielania informacji na hasło  25,00 zł 
2.8 Zmiana karty wzorów podpisów 25,00 zł 
2.9 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości w systemie MIG-DZ – 

na wniosek klienta banku 

25,00 zł 

 

IV. Kredyty 

 

 

L.p. 

 

 

Rodzaj czynności/usługi 

 

Opłata/prowizja 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0,2% min. 100zł 

max 500 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu (od kwoty przyznanego kredytu) 1,2% - 3% 

3. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej (restrukturyzacja) 300 zł 

4. 
Opłata manipulacyjna za prolongatę spłaty kredytu (opłata pobierana od 

prolongowanej kwoty) 

1,2% min. 100 zł 

5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 3 i 4 (za aneks) 250 zł 

6. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 0,5% - 1%  min. 300 zł 

7. 
Zmiana zabezpieczenia kredytu lub częściowe zwolnienie zabezpieczenia kredytu 

przed umownym terminem spłaty kredytu 

400 zł 

8. Wydanie odpisu umowy o kredyt 100 zł 

9. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia 100 zł  

10. Wydanie opinii na wniosek Kredytobiorcy 100 zł + VAT 

11. 
Za wydanie opinii potwierdzającej zdolność kredytową i możliwość zaciągnięcia 

kredytu 

0,3% min. 300 zł 

max 1.000 zł + VAT 

12. Sporządzenie informacji o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok 50 zł  

13. Przygotowanie wniosku o wykreślenie hipoteki na życzenie Klienta 100 zł 

14. 
Przygotowanie wniosku o wykreślenie zastawu z dowodu rejestracyjnego na życzenie 

Klienta 

100 zł 

15. Opłata manipulacyjna za sporządzenie na życzenie klienta, odpisów dowodów wypłaty 20 zł 
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lub spłaty kredytu (za 1 odpis) 

16. 
Wysyłanie monitów do zapłaty do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez 

dłużnika) 

- pierwszy monit – 5 zł 

- kolejny monit – 10 zł 

17. 

Gotowość finansowa (dotyczy kredytów w rachunku bieżącym) 
- opłata naliczana miesięcznie,  pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem 

postawionym do dyspozycji a wykorzystanym; 

- oprocentowanie naliczane w stosunku rocznym 

2% 

 

V. Gwarancje i poręczenia bankowe 

 

 

L.p. 

 

 

Rodzaj czynności/usługi 

 

Opłata/prowizja 

1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego. 
Uwaga:- prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego 

załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług. 

0,2 % nie mniej niż 100 zł 

2. Udzielenie promesy gwarancji – od kwoty przyrzeczonej  1% min. 200 zł 

3. Udzielenie gwarancji, poręczenia – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres   ważności 

zobowiązania – od kwoty gwarancji lub poręczenia, wg umowy z klientem. 

1% - 3% 

4. 

Sporządzenie aneksu do umowy – skutkującego zwiększeniem kwoty gwarancji 

poręczenia – od kwoty objętej aneksem 

(jednorazowo od każdego aneksu)  

1% min. 200 zł 

5. 
Sporządzenie aneksu do umowy – skutkującego wydłużeniem terminu jej 

obowiązywania (od kwoty objętej aneksem) 

1% min. 200 zł 

6. 
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego 

– jednorazowo od każdego aneksu 

300 zł 

7. 
Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 1% min. 500 zł 

 

VI. Czynności kasowe 
 

L.p. Rodzaj czynności/usługi Opłata/prowizja 

1. Wpłaty kasowe na rachunki:  

1.1 prowadzone w Banku (jeżeli umowa z instytucjami nie stanowi inaczej) 0,5% nie mniej niż 3 zł 

1.2 w innych bankach krajowych 0,5% nie mniej niż 3,70 zł do 

kwoty 4.000 zł 

1% od wpłaty powyżej 

kwoty 4.000 zł 

2. Wpłaty kasowe ZUS 0,5% nie mniej niż 8 zł 

3. Wpłaty kasowe US 0,5% nie mniej niż 5 zł 

4. Rozmiana znaków pieniężnych 2% nie mniej niż 5 zł 

 


