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Nowa Sól,  tekst jednolity obowiązuje od  01.12.2020 r. 

1 zmiana  - nowa usługa BLIK od  07.01.2021 r. 
2 zmiana  - nowy produkt: promocja na kredyt mieszkaniowy  od  1.05.2021 r. oraz  zmiany  w  przekazach  dewizowych   
    od  4.05.2021 r. 
3 zmiana  - Uchwała  Zarządu z 14.10.2021r. w życie od 15.10.2021 1)  - tylko dział  OPERACJE KASOWE 

ZMIANY  2)  -  w życie od  15.12.2021 - pozostałe działy Taryfy   
  4  zmiana  od  10.03.2022 r.  ->  str. 9,  dział IV.  RACHUNEK TERMINOWEGO WKŁADU  

OSZCZĘDNOŚCIOWEGO W ZŁOTYCH,  punkt 5:  Likwidacja  wkładu  terminowego:  0  zł. 
   5  zm.  od  1.06.2022:  KREDYTY,  str.17,  III. OSOBY PRYWATNE, 2a. –> obniżenie prowizji 

  6 zm. od 1.12.2022:  przelewy Express Elixir  w  eBankNet  

   7 zm. od 2.01.2023:  str. 16:  I.  1*)   i  2 e)  
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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym 
w Nowej Soli”, zwanej dalej Taryfą dotyczy: klientów instytucjonalnych tj.: budżetu, osób prawnych, jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz rolników i osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – rezydentów i nierezydentów oraz klientów indywidualnych tj. osób 
fizycznych  nieprowadzących  działalności  gospodarczej  –  rezydentów i nierezydentów. 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  

1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków prowadzonych w BS w Nowej Soli pobierane są: 
a) po wykonaniu usługi - gotówką do kasy lub bezgotówkowo z rachunku, 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. 

2. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od… do…” Zarząd Banku ustala indywidualnie 

wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 

3. 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. 

4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

a) ochotniczych straży pożarnych za prowadzenie rachunku oraz od wpłat i wypłat, 

b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów, 

c) wpłat i wypłat z rachunków rolniczych, 

d) od wpłat na rzecz ofiar klęsk żywiołowych,   

e) od wpłat na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach 

rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

10. Określone w Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych: 

a) ze środków Banku, 

b) ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: BGK, ARiMR, 

PFRON) -obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty 

określone w Taryfie dla pkt.a). 

11. Obowiązująca Taryfa może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy: 

a) w przypadku obniżenia opłat lub prowizji, uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe –  

       w każdym czasie, 

b) w przypadku podwyższenia opłat lub prowizji - jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: 

 proporcjonalnie do podwyższenia, o co najmniej 1 % za poprzedni kwartał, cen energii lub taryf 

telekomunikacyjnych lub opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług, których korzysta Bank przy 

wykonywaniu danej czynności, 

 proporcjonalnie do podwyższenia kosztów Banku wynikających ze zmiany przepisów podatkowych lub 

rachunkowych dotyczących działalności Banku i świadczonych przez Bank usług. 

12. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd BS może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów 

lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione 

i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 

13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać 

z umów zawieranych z Bankiem. 

14. Opłaty pobierane są jedynie za okres obowiązywania umowy / usługi. 
15. Opłaty za usługi uzależnione od stopnia trudności - po uzgodnieniu z Klientem. 
 



Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli  
 

 

3 

TARYFA  OPŁAT  I  PROWIZJI  
 POBIERANYCH  PRZEZ  BANK  SPÓŁDZIELCZY W NOWEJ  SOLI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 

 

 
 
 

O P E R A C J E    K A S O W E   

 
 

CZYNNOŚCI  KASOWE  W  ZŁOTYCH ZMIANA  1) 

1. Wpłaty gotówkowe (obce) na rachunki klientów indywidualnych 
prowadzone w BS w Nowej Soli 

bez prowizji 

2. 
  Wpłaty gotówkowe (obce) na rachunki prowadzone w innych  
  bankach  (ELIXIR-y) 

0,5 % od kwoty, min. 3,80 zł 

3.   Wymiana  banknotów  i  monet  na  inne  nominały lub  banknotów  zniszczonych na  obiegowe: 

3a.   - dla podmiotów gospodarczych, dla których Bank prowadzi rachunki  bez opłat 

3b.   - dla pozostałych osób:  

  -  do 10 szt. (rozmiana /zamiana) bez opłat 

  -  powyżej 10 szt. 1 % min.  20 zł 

4.  Za dokonanie wypłaty z konta „Zlecenia do wypłaty”  (np. zwroty). 0,5 %  min. 5 zł 

 
 
 

 USŁUGI  RÓŻNE  

1. 
 Za dokonanie odpisu dowodu od wpłat kasowych z podaniem daty realizacji 
operacji kasowej 

10 zł / 1 szt. 

2.  Inne nie ujęte w Tabeli. 
zgodnie z umową        

z Klientem 

3. 

  
  SZYBKIE  PRZEKAZY  PIENIĘŻNE  (przelewy, wpłaty kasowe)  SORBNET2  

  UWAGA: OPŁATA POBIERANA NIEZALEŻNIE OD PROWIZJI OD WPŁAT GOTÓWKOWYCH. 

 

35 zł / 1 szt. 

 Uwaga:    BANK NIE SKUPUJE BILONU  
 

 

Zmiana 1)    -  od  15.10.2021. 
 
Zmiana  2)   -  pozostałe  działy  od  15.12.2021.  
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K L I E N C I     I N S T Y T U C J O N A L N I 
ZMIANY 2) 

L.p. Rodzaj usług (czynności) Stawka 

RACHUNKI  BANKOWE 

           I.   RACHUNEK  ROZLICZENIOWY  BIEŻĄCY  I/LUB  POMOCNICZY w  ZŁOTYCH 

1.  Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego 20 zł 

2.  Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 20 zł 

3.  Minimalna wpłata wymagana przy otwarciu rachunku:                                 

3a.  poza rachunkami wymienionymi w punkcie 3b 100 zł 

3b. 
 dla rad sołeckich, parafii, zespołów Caritas, związków wyznaniowych, rad rodziców, komitetów 
Społecznych i związków kombatanckich. 60 zł 

4. Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego:  

4a. 
 Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego poza rachunkami wymienionymi w punkcie 4b.   

 Opłaty pobierane są jedynie za okres obowiązywania umowy/ usługi.                                                                                      
15 zł 

4b. 
Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego dla rad sołeckich, parafii, zespołów Caritas, 

związków wyznaniowych, rad rodziców, komitetów społecznych i związków kombatanckich.,                                                                                                                      
5 zł 

5.  Opłata od wpłat i wypłat w PLN:  

5a. 

 Wpłaty gotówkowe własne dokonywane na rachunek prowadzony w BS w Nowej Soli  przez 
posiadaczy tych rachunków i w imieniu tych posiadaczy. 

bez opłat 

  -  wpłaty obce:                                                     /Uwaga: o ile umowa nie stanowi inaczej/ 
0,35 % od kwoty    

min. 3 zł   

5b. 
 Wypłaty gotówkowe z rachunku                                                       (Uwaga: o ile umowa nie stanowi inaczej)  

 Wypłaty powyżej 30.000,- zł należy awizować z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

  *) Opłaty dotyczą wszystkich placówek Banku Spółdzielczego w Nowej Soli 

0,5 %  min. 5  zł 

5c. 
 Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta Klienta  
następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki od kwoty przewyższającej 
kwotę ustaloną w komunikacie.  

0,5 % 

6.  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:  

6a.   - w placówkach BS  (w ramach tego samego Klienta z  R.B. na ROR l ub  z R.B. na a’vista) 3,50  

6b.   - w innym banku krajowym - papierowy przelew 3,50 

7.   Wydanie czeków.  2 zł  za jeden czek 

8.   Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconych czeków. 25 zł 

9.  Realizacja zlecenia stałego:  
 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się  dodatkowej opłaty za przelew. 

9a. -  zlecenie wewnętrzne 3 zł 

9b. -  zlecenie zewnętrzne 4 zł 

9c.   Odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego. 5 zł 

10.   Realizacja  polecenia zapłaty. 5 zł 

11.   Odwołanie  polecenia  zapłaty. 7 zł 

12.   Odmowa /zwrot polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku  10 zł  

13. Likwidacja rachunku bieżącego, pomocniczego 15 zł 

14. MIESZKANIOWY OTWARTY RACHUNEK POWIERNICZY. wg zawartej umowy 

15. Otwarcie rachunku rolniczego. 10 zł 

16. 
 Prowadzenie rachunku rolniczego. Opłaty pobierane są jedynie za okres obowiązywania 
umowy/usługi. 10 zł  

17. Otwarcie  rachunku bankowego do obsługi VAT-SPLIT PAYMENT bez opłat 

  18. Prowadzenie  rachunku bankowego do obsługi VAT-SPLIT PAYMENT bez opłat 
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 II.    RACHUNEK  ROZLICZENIOWY  BIEŻĄCY   I/LUB   POMOCNICZY   w  EURO 

1.  Otwarcie rachunku walutowego  35 zł 

2.  Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem. 20 zł 

3.  Minimalna wpłata wymagana przy otwarciu rachunku 20 EUR 

4.  Prowadzenie rachunku walutowego. Opłaty pobierane są jedynie za okres obowiązywania umowy/usługi. 20 zł 

5.  Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych  
 prowadzony w BS 

bez opłat 

6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w Centrali Banku: 
Uwaga: Wypłaty powyżej 2.500,00 EUR należy awizować 2 dni robocze przed terminem wypłaty 

 

6a.  - w walucie obcej lub w złotych 
0,5 % od kwoty 

min. 10 zł 

6b. 
- wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta 
Klienta  następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki od kwoty 
przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 

0,5 % 

7.  Realizacja przelewu na rachunek:  

7a.  -  prowadzony w BS, 3,50 zł 

 
7b. 

 -  prowadzony w innym banku krajowym lub zagranicznym,        

/Uwaga: prowizja pobierana jest w wysokości obowiązującej przy realizacji sprzedaży przekazów w obrocie 
dewizowym  w ciężar rachunku prowadzonego w Banku/ 

jak za realizację 
przekazów w obrocie 

dewizowym 

8.  Likwidacja rachunku walutowego 20 zł 

   

 III.    RACHUNEK  LOKATY  TERMINOWEJ  W  ZŁOTYCH  

1.  Otwarcie rachunku lokaty. 10 zł 

2.  Likwidacja rachunku lokaty. bez opłat 

3.  Zerwanie lokaty przed terminem. bez opłat 

4.  Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 

5.  Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:  

5a.  -  w Banku bez opłat 

5b.  -  w innych bankach 15 + 3,80 zł za Elixir 

6. 
 Wypłata gotówki z rachunku lokaty 

 (Uwaga Wypłaty powyżej 30.000,- zł należy awizować z 2-dniowym wyprzedzeniem) 
bez opłat 

 
 
 

 

 IV.   DODATKOWE  CZYNNOŚCI   ZWIĄZANE  Z  OBSŁUGĄ  RACHUNKÓW   INSTYTUCJONALNYCH   

1.  Wydanie wyciągu z rachunku bankowego w PLN i w walucie obcej:  

1a.  - odbierany przez posiadacza r-ku lub osobę upoważnioną w jednostce BS prowadzącej r-k, bez opłat 

1b.  -   wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):  

  a)  listem zwykłym,  

   -  raz w miesiącu lub rzadziej, Koszty przesyłki 

   -  częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę, koszty przesyłki 

  b)  listem poleconym, koszty przesyłki 

1c.  - sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku – za wyciąg. 15 zł 

1d.  Wydanie na wniosek Klienta załącznika do bieżącego wyciągu 1 zł / 1 szt 

2. 
 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych 
 (do wyciągu bankowego)  

10 zł  

3.  Sporządzenie na wniosek posiadacza  historii rachunku lub za odpis wyciągu  
  Uwaga: historia rachunku  sporządzona w formie wydruku komputerowego. 

10,- zł  za stronę 
 max. 200 zł    
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4. 
 Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zestawienia prowizji pobranych z rachunku 
 Uwaga: zestawienie sporządzone w formie wydruku komputerowego obejmujące wyłącznie prowizje pobierane 
automatycznie na koniec każdego dnia operacyjnego. 

15 zł  za 1 m-c 

5. 

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczeń bankowych, dot. m.in. potwierdzenia posiadania 
rachunku, wysokość salda, stwierdzających wysokość zadłużenia lub jego brak oraz że 
rachunek jest/nie jest wolny od zajęć sądowych lub innych, itp. 

-  treść i zakres uzgodnione z Klientem; w zależności od stopnia trudności/ 

od 100 zł do 200 zł 

6.  Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę.  od 20,- do 50 ,- 

7.  Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków zgodnie z kartą wzorów 
podpisów. 

25 zł 

8.  Zmiana karty wzorów podpisów w trakcie trwania umowy. 20 zł 

9. 
 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu  –  za każdy tytuł 
na rzecz  uprawnionego do prowadzenia egzekucji.     /Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 9. 
pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.6b cz.I./ 

15 zł 

10. Blokada środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty 
zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę (od kwoty zablokowanych środków): 

 

10a.   -  z Bankiem 25 zł 

10b.  -   z innymi bankami lub instytucjami 0,6 % max. 150 zł 

11.  Udzielenie telefonicznie na hasło informacji o wysokości salda na rachunku. bez opłat 

12.  Wydanie kserokopii umowy 30 zł 

13.  Wydanie dodatkowych dokumentów związanych z umową - za każdy dokument 5 zł 
 
 
 
 

                     PRZEKAZY  W  OBROCIE  DEWIZOWYM                                           ZMIANY  2) 

Realizacja -  SKUP  przekazów w obrocie dewizowym,  otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 

1. Przelewy SEPA: KL. INSTTUCJONALNI  KL. INDYWIDUALNI 

1a. -  w EURO ;  opcja kosztowa SHA  (Unia Europejska) bez opłat bez opłat 

1b. -  w EURO ;  poza obszarem EOG 10,- zł 7,- zł 

2. Polecenie wypłaty z dyspozycją dot. kosztów  BEN lub SHA   
0,1 %  

min 30 max 100 zł 

3. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 
0,15 %  

min. 20 max. 100 zł 

4. 
Zlecenie poszukiwania przekazu na wniosek Klienta   
(opłaty nie pobiera się jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku)  

120 zł + koszty 
banków trzecich 

Realizacja  -  SPRZEDAŻ  przekazów  w  obrocie  dewizowym,  wysyłanych do banków krajowych 
i  zagranicznych   -  przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS: 

5. Przelewy  SEPA: 
KL. INSTTUCJONALNI KL. INDYWIDUALNI 

5.1.  w EURO ;   opcja kosztowa SHA: 

5.1.a. ~ składane w formie papierowej 3,50 zł 1,50 zł  

51.b. 
~ składane w formie elektronicznej przez SBI 1,50 0,90 zł 

~ składane w formie elektronicznej przez eCorpoNet 2 zł  - 

5.2. Przelewy SEPA w EURO ; poza obszarem EOG: 10 zł 7 zł 

6. 
Polecenie wypłaty  ( + zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9, 

w przypadku opcji kosztowej OUR)  
0,3 % min 30 zł  

max 300 zł 

7. 
Realizacja  (sprzedaż)  przekazów w  obrocie  dewizowym  w trybie   
NIESTANDARDOWYM  w  EUR, USD, GBP  i  PLN  w  trybie  „pilnym-dziś” 

(opłata pobierana jest niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 5): 
110 zł 
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8. Zmiany/ korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta  
120 zł + koszty 

banków trzecich 

9. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od pleceń wypłaty  90 zł 

10. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10 zł 

 

 
Polecenie przelewu SEPA 
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 
Liechtensteinu, Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, 
spełniająca następujące warunki: 
1) waluta transakcji EUR; 
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy 

kod BIC; 
3) koszty „SHA”; 
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit 

Transfer). 
SWIFT 
międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana 
do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
EOG  
Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA) z wyłączeniem Szwajcarii. 
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. 
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).  
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                           K L I E N C I     I N D Y W I D U A L N I                          ZMIANY  2) 
 

L.p Rodzaj usług (czynności) Stawka 

          I.    RACHUNEK  OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWY   (ROR) 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku:  

1a.  - prowadzenie rachunku (stałe miesięczne wpływy) bez opłat 
1b.  - prowadzenie rachunku (dowolne wpływy)  *) 5 zł 

 
2. 

 Wpłata i wypłata gotówki w jednostce BS prowadzącej rachunek.    /Uwaga: wypłaty gotówkowe  
w wysokość i przekraczającej 30.000,00 zł należy awizować, co najmniej 2 dni przed  dokonaniem wypłaty/ 

bez opłat 

3. 
 Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta Klienta  
następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki od kwoty 
przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie.  

0,5 % 

4. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:  

4a.  -   w Banku, bez opłat 

4b.  -   w innych bankach                   Uwaga:  z wyjątkiem przelewu  US,  opłata  5 zł 1,5 zł 

5. Realizacja  zlecenia  stałego:  
Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków  w ramach zlecenia, nie pobiera się  dodatkowej opłaty za przelew. 

5a. -  zlecenie wewnętrzne  2 zł 
 

5b. -  zlecenie zewnętrzne     3 zł 

5c.   Odwołanie /aktualizacja zlecenia stałego. 5 zł 

6.   Realizacja Polecenia zapłaty. 3 zł 

7.   Odwołanie polecenia zapłaty. 5 zł 

8. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku. 10 zł 

9.   Wydanie czeków. 1,50 zł za jeden czek 

10. Wyciąg z konta bankowego:  

10a. -  odbierany przez posiadacza r-ku lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej r-k bez opłat 

10b. -  wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym).        koszty przesyłki 

11.  Likwidacja rachunku. 7 zł 

   *)  opłaty pobierane są jedynie za czas trwania umowy 

 
 

 

        II.   RACHUNEK  PŁATNY  NA  KAŻDE  ŻĄDANIE  W  ZŁOTYCH  POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ  OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

1.  Otwarcie rachunku, prowadzenie rachunku, bez opłat 

2.  Wydanie książeczki a’vista: 

2a.  - nowa pierwszy raz bez opłat 

2b.  - kolejna 10 zł 

3.  Minimalna wpłata wymagana przy otwarciu rachunku, 100 zł 

4. 
 Wpłata i wypłata gotówki w jednostce BS prowadzącej rachunek,     /Uwaga: wypłaty gotówkowe w 

wysokości przekraczającej 30.000,00 zł należy awizować, co najmniej 2dni  przed  dokonaniem wypłaty./ 
bez opłat 

4a. 
 Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta Klienta  
następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki od kwoty 
przewyższającej kwotę ustaloną w komunikacie. 

0,25 % 

5.  Likwidacja książeczki                                                                                       15 zł 
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           III.   RACHUNEK  OSZCZĘDNOŚCIOWY  PŁATNY  NA  KAŻDE  ŻĄDANIE  W  EURO 

1.  Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie dla waluty EUR. bez opłat 

2.  Wymagana minimalna wpłata. 10 EUR 

3.  Prowadzenie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie w walucie. bez opłat 

4.  Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych. bez opłat 

5. 
 Wypłaty gotówkowe z rachunku walutowego do 2.000,-  euro miesięcznie są wolne od prowizji.  

    Od  wypłat  powyżej  2.000,-  euro  Bank  pobiera  prowizję: 
0,5 % 

5a. 
 Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta Klienta  
następnego  dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki od kwoty 
przewyższającej kwotę ustaloną  w komunikacie. 

0,5 % 

6.  Wyciąg z konta bankowego: bez opłat 

6a.   Wysyłany na życzenie posiadacza r-ku poza granice kraju listem poleconym - za każdą przesyłkę. koszty przesyłki 

7.  Likwidacja rachunku walutowego. 15 zł 

8. Skup i sprzedaż waluty obcej  - wymiana kantorowa.         Uwaga:  BANK NIE SKUPUJE BILONU! 0,2 % min. 20,- 

 Wypłaty  powyżej  2.500,-  euro  należy  awizować  2  dni  robocze  przed  terminem  wypłaty!!!  

 
 
 
 

 

             IV.    RACHUNEK  TERMINOWEGO  WKŁADU  OSZCZĘDNOŚCIOWEGO   W  ZŁOTYCH  

1.  Otwarcie rachunku. bez opłat 

2. Wpłaty na rachunek terminowy:  

2a.  -  gotówkowe oraz na podstawie jednorazowej dyspozycji przelewu z rachunku prowadzonego w BS bez opłat 

2b.  -  na podstawie stałego zlecenia przelewu środków z rachunku prowadzonego w BS 2 zł 

3. Przekazanie środków z rachunku terminowego na rachunek prowadzony:  

3a.  -  w Banku bez opłat 
 

3b.  -  w innych bankach 
 10 zł  +  3,80  

za Elixir 

 

4. 

 Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek.   /Uwaga: wypłaty gotówkowe  

 w wys. powyżej 30.000,- zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze  przed dokonaniem wypłaty/ 
bez opłat  

4a. 
Wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie – opłata pobierana z konta Klienta  
następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki od kwoty przewyższającej 
kwotę ustaloną w komunikacie. 

0,5 % 

5.  Likwidacja wkładu terminowego                                                   /od  10.03.2022 r./ 0 zł 

  

 
 

 

 V.   PODSTAWOWY  RACHUNEK  PŁATNICZY  (PRP) 
 

Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania Stawka 

1. Prowadzenie rachunku     miesięcznie 0 zł 

 
2. 

Polecenie przelewu: 
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 

2a. - w placówce Banku 
 

 za jeden przelew: 
 

do 5 przelewów:  
0 zł 

 powyżej 5 przelewów: 1,5 zł, 
z wyłączeniem przelewu US: 

 opłata 5 zł 

 
2b. 

 
- w systemie bankowości internetowej 

powyżej 5 przelewów: 0,90 zł  
z wyłączeniem przelewu US:   

opłata  3  zł 
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2c. -  Przelew zewnętrzny w systemieSORBNET2 w plac. Banku 35 zł 

2d. -  Przelew zewnętrzny w systemie SEPA w placówce Banku 1,50 zł 

3. Przelew wewnętrzny: 

3a. - w placówce Banku za przelew 0 zł 

3b. -  w systemie bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 

4. Sporządzenie zestawienia transakcji: 

4a. - Wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 

4b. - Dodatkowy wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 10 zł 

4c. - Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza  5  zł  za stronę 

5. Wydanie lub obsługa karty debetowej: 

5a. - Wydanie/ wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 

5b. - Posiadanie karty debetowej miesięcznie 3 zł 
 

6. 
Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych w obrocie  z innymi państwami 

członkowskimi: 

6a. - Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 

7. 
Transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do wypłat z bankomatów lub punktów obsługi  w obrocie z innymi 

państwami członkowskimi: 

7a. - Wypłaty gotówkowe w bankomatach Banków Spółdzielczych 
w bankomatach Grupy BPS SA i innych banków krajowych  
zgodnie z zawartymi umowami 

od transakcji 0 zł 

7b. - Wypłaty gotówkowe w innych bankomatach w kraju od transakcji do 5 transakcji: 0 zł,  
powyżej 5 transakcji:  3 %  min. 6 zł 

7c. - Wypłaty gotówkowe w bankomatach innego banku za granicą od transakcji 3 % min. 6 zł 

 

7d. 

- Wypłaty gotówkowe poprzez usługę Cash back (wypłaty 
gotówkowe w kasie placówki handlowo-usługowej w Polsce) 

od transakcji 0 zł 

8.  Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta: za dokument min. 30 zł,  max. 100 zł 

9. Wypłata gotówki w placówce Banku: za wypłatę 0 zł 

10. Wpłata gotówkowa w placówce Banku: za wpłatę 0 zł 

11. Zlecenia stałe: 

 
11a. 

Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku/  w systemie 
bankowości internetowej 

za zlecenie 0 zł 

 Realizacja zlecenia stałego: 

 -  w systemie ELIXIR  

 

za zlecenie 

do 5 zleceń: 0 zł, powyżej 5 zleceń: 3 zł 

11b. - w placówce Banku wewnętrznie do 5 zleceń: 0 zł, powyżej 5 zleceń: 2 zł 

-  w systemie bankowości internetowej/mobilnej do 5 zleceń: 0 zł, powyżej 5 zleceń: 0,90 zł, 

 z wyłączeniem przelewu US: opłata 2 zł 

11c. Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: 

 - w placówce Banku za zlecenie 2 zł 

- w systemie bankowości internetowej za zlecenie 0 zł 

12.  System bankowości internetowej: 

12a. - sms-y do bankowości internetowej za sms do 15 smsów: 0 zł,  powyżej:  0,2 zł 

12b. - odblokowanie usługi jednorazowo 8 zł 

13. Powiadomienie SMS: 
 

13a. 
- usługa powiadomienia SMS miesięcznie 8 zł  na jeden nr telefonu,  

12 zł  na dwa nr-y telefonu 

13b. - za dokonanie zmian w dyspozycji usługi jednorazowo 20 zł 

14. Za dokonanie zmiany w Karcie Wzorów Podpisów za zmianę 10 zł 

15. Za ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku za pełnomocnictwo 20 zł 

16. Za wydanie czeków za jeden blankiet  1,50 zł 

17. Za likwidację rachunku jednorazowo 7 zł 
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          VI.   DODATKOWE  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANE  Z  OBSŁUGĄ  RACHUNKÓW  INDYWIDUALNYCH 

1.  Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 10 zł 

2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego)  10 zł  za dok. 

3. 
Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku historii rachunku w formie wydruku 
komputerowego lub za odpis wyciągu. 

5,- zł  za stronę  

4. 

 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczeń bankowych, dot. m.in. potwierdzenia posiadania 
rachunku, wysokość salda, stwierdzających wysokość zadłużenia lub jego brak oraz że 
rachunek jest /nie jest wolny od zajęć sądowych lub innych, itp.  

- treść i zakres uzgodnione z Klientem;  w zależności od stopnia trudności 

od 30 do 100 zł 

5. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej lub czeków 30 zł 

6.  Ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem  20 zł 

7.  Zmiana karty wzorów podpisów w trakcie trwania umowy 10 zł 

8.  Przyjęcie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 

30 zł 

9.  Zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 

30 zł 

10. 
 Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania 
niedopuszczalnego salda  debetowego, dostarczenia określonych w umowie dokumentów.    
Uwaga: nie dotyczy upomnień. 

20 zł 

11.  Wydanie kopii umowy 20 zł 

11a. Wydanie kopii załącznika do umowy 5 zł 

12.  Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 20 zł 

13.  Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy 
przekaz na rzecz  uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 

15 zł 

14. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty  

zaciąganych kredytów  /za każdą zawartą umowę/: 

14a.   -   z Bankiem 20 zł 

14b.   -   z innymi bankami i instytucjami 
0,6 % min. 30 zł 

max. 300 zł 

15. 
 Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków zgodnie z kartą wzorów 
 podpisów. 

20 zł 

16.  Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku na hasło bez opłat 

17.  Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 50 zł 

18.  Naliczenie premii gwarancyjnej (opłata przy likwidacji książeczki) 30 zł 

19.  Przekształcenie ROR z indywidualnego na wspólny i odwrotnie  30 zł 

20.  Za ponowne udostępnienie debetu w rachunku ROR w związku z wcześniejszą blokadą 30 zł 

21.  Poszukiwanie rachunku w systemie Ognivo na wniosek upoważnionego wnioskodawcy 30 zł 
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BANKOWOŚĆ   ELEKTRONICZNA                            ZMIANY  2) 

I.   System   jsmsBankNet 

1. 
 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu - informacja przekazywana na jeden  
numer telefonu *) 

8 zł 

2. 
 Abonament miesięczny za korzystanie z systemu - informacja przekazywana na dwa 
numery telefonu *) 

12 zł 

3.  Za dokonanie zmian w dyspozycji usługi 20 zł 

4.  Zastrzeżenie usługi bez opłat 

          *)  opłaty pobiera się za czas trwania umowy/ usługi  
 

 

II.     System   eBankNet 
 

1. 
Kod SMS umożliwiający logowanie do systemu, autoryzację każdej 
dyspozycji, zmianę hasła i składanie wniosku na 500+ i 300+ 

0 zł za SMS w ramach pakietu  
15 bezpłatnych sms-ów w każdym 

miesiącu kalendarzowym 

2.  Każdy następny kod SMS autoryzacyjny, po wykorzystaniu 15 bezpłatnych sms-ów   0,20 zł za kod SMS 

3.  Abonament miesięczny za korzystanie z systemu bez opłat 

4. Przelew krajowy na rachunek bankowy w złotych prowadzony: KL. INDYW. KL. INSTYT. 

4a.    - w Banku  bez opłat bez opłat 

4b.    - w innym banku krajowym z wyłączeniem ZUS i US 0,9 zł 1,5 zł 

4c.    - przelewy ZUS i US  3 zł  3 zł 

4d.   Przelewy  natychmiastowe  Express Elixir *) 15 zł 

5.   Za dokonanie zmian w dyspozycji usługi 15 zł 15 zł 

6.   Zastrzeżenie usługi bez opłat bez opłat 

7.   Odblokowanie usługi  8 zł 8 zł 

 
 
 

  

III.    System  eCorpoNet      (jeżeli odrębna umowa nie stanowi inaczej)        

1.  Dostęp do systemu – miesięcznie za każdy login 5 zł 

2.  Opłata za autoryzację:  

2a.  - za pomocą podpisu elektronicznego bez opłat 

2b.  - autoryzacja kodem SMS 2 zł  za 1 m-c 

3.  Realizacja przelewu na rachunki prowadzone:  

3a.  - w Banku Spółdzielczym w Nowej Soli bez opłat 

3b.  - w innym banku krajowym 2 zł 

3c.  - za przelew  US 3 zł 

4.  Za dokonanie zmian w dyspozycji usługi 30 zł 

5.  Zastrzeżenie usługi bez opłat 

6.  Odblokowanie usługi 10 zł 

7.  Odblokowanie usługi na hasło telefonicznie bez opłat 

 
 

  
 

*)  Funkcjonują od 1.12.2022 r. 
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KARTY   PŁATNICZE   VISA                               ZMIANY 2) 

I.    KARTA   CLASSIC   DEBETOWA   

Karta Visa Classic   /  Karta zbliżeniowa Visa PayWave  /   Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave    /   Karta Visa Euro 

1. Wydanie nowej karty  10 zł 

2. Wznowienie karty 20 zł 

3. Wydanie duplikatu karty 20 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku *) 3 zł 

5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10 zł 

6. Zmiana danych użytkownika 15 zł 

PŁATNOŚĆ KARTĄ 

7. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju  bez opłat 

8. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat 

 9. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA (POS) 0,5 % min. 3 zł 

WYPŁATA GOTÓWKI 

10. 

Wypłata gotówki w bankomatach  banków spółdzielczych, w bankomatach BPS SA i innych 
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami.  

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówce Banku oraz na stronie internetowej BPS 

 
bez opłat 

11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju   (z wyłączeniem karty Visa Euro) 3% min 6 zł 

11a  -  wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju kartą  Visa Euro 3% min 10 zł 

12. Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą  (z wyłączeniem karty Visa Euro) 3% min 6 zł 

12a  -  wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą kartą  Visa Euro 3% min 10 zł 

13. 
Wypłata gotówki poprzez usługę Cash back  (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo- 
usługowej w Polsce) 

bez opłat 

INNE USŁUGI 

14. Sprawdzenie salda w bankomacie - usługa dostępna  w bankomatach świadczących taką usługę 3 zł  

15. 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 
wskazany. 

10 zł 

16. Za zmianę wysokości limitu transakcyjnego  10 zł 

17. Rozpatrzenie reklamacji zasadnej. bez opłat 

18. Zmiana numeru PIN w bankomatach.  bez opłat 

19. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 

   

 
*)  opłaty pobierane są jedynie za czas trwania umowy 
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II.    KARTA  BUSIENESS  DEBET  PLN i EURO   

1. Wydanie nowej karty  30  zł 

2. Wznowienie karty /  duplikat 20  zł 

3. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku *) 7 zł 

3a. 
Opłata miesięczna za posiadanie karty przez jednostki budżetowe - od każdej karty 
wydanej do rachunku *) 

10 zł 

4. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10 zł 

5. Zmiana danych użytkownika 5 zł 

PŁATNOŚĆ KARTĄ 

6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju  bez opłat 

7. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat 

8. 
Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA (POS) 

 

0,5 %  min. 3 zł 

 

WYPŁATA GOTÓWKI 

9. 
Wypłata gotówki w bankomatach  banków spółdzielczych, w bankomatach BPS SA i 
innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami.  

Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówce Banku oraz na stronie internetowej BPS 

 
bez opłat 

10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju   (z wyłączeniem karty Visa 
Business Euro) 

3 %  min. 6 zł 

10a
.  

- wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju kartą  Visa BUSINESS Euro 3 %  min. 10 zł 

11. Wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą  (z wyłączeniem karty Visa 
Euro) 

3 %  min. 6 zł 

11a
. 

- wypłata gotówki w bankomatach innego banku za granicą kartą  Visa BUSIENSS  Euro 3 %  min. 10 zł 

12. Wypłata gotówki poprzez usługę Cash back  (wypłata gotówki w kasie placówki 
handlowo- usługowej w Polsce) 

bez opłat 

INNE USŁUGI 

13. Sprawdzenie salda w bankomacie (usługa dostępna w bankomatach świadczących taką usługę) 3 zł 

14. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku. 10 zł  za stronę 

15. Za zmianę wysokości limitu transakcyjnego  20 zł 

16. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 

17. Zmiana numeru PIN w bankomatach.  bez opłat 

   

*)  opłaty pobierane są jedynie za czas trwania umowy 
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ROR   dla  „Młodych” 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku. bez opłat 

2. Dostęp do bankowości elektronicznej. bez opłat 

3. 5 przelewów internetowych. bez opłat 

4. 15 SMS autoryzacyjnych do usługi eBankNet. bez opłat 

5. Dostęp do płatności mobilnych BLIK. bez opłat 

6. Pierwsze wydanie i korzystanie z karty VISA Debet Junior. bez opłat 

7. Wpłaty i wypłaty gotówki. bez opłat 

 
 
 
 

USŁUGA    B L I K 

1. Opłata za usługę BLIK. bez opłat 

2. Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem usługi BLIK. bez opłat 

3. Wypłata w bankomatach – co ważne ->  z logo BLIK  bez opłat 

a) 
-  wypłata gotówki w bankomatach należących do Grupy BPS oraz innych 

banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 
bez opłat 

b) 
-  wypłata gotówki w bankomatach innych banków nienależących do Grupy              

BPS w kraju. 
3 %  min. 6 zł 

4. Zmiana wysokości limitu transakcyjnego. 10 zł 
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K R E D Y T Y                                                 ZMIANY  2) 

  I.  KREDYTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ, ROLNICZĄ  oraz  DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

1. 

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu w zależności od kwoty wnioskowanego kredytu: 

-  w  kwocie  do  100.000,00 
-  w  kwocie od  100.000,00  do  500.000,00 

-  w  kwocie  powyżej  500.000,00 

*)  nie dotyczy kredytów udzielanych jednostkom samorządów terytorialnych w wyniku  
zamówienia publicznego oraz kredytów zawieranych w ramach konsorcjów bankowych.  

 

100 zł 
200 zł 
300 zł 

 

2. 

Prowizja od kwoty przyznanego kredytu -  jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej,   min. 200 zł: 

a)  kredyty obrotowe: 
-  za udzielenie do 1 roku 

-  za udzielenie powyżej 1 do 3 lat 

b)  kredyty w rachunku bieżącym: 
-  za udzielenie od 1 do 2 lat 

-  za udzielenie powyżej 2 lat 

c)  kredyt inwestycyjny: 
-  za udzielenie od 1 do 3 lat 

-  za udzielenie od 3-5 
- za udzielenie powyżej 5 lat 

d)  inwestycyjne dla wspólnot mieszkaniowych  
 

  e)  kredyty udzielane jednostkom samorządów terytorialnych w wyniku zamówienia    
        publicznego oraz kredyty zawierane w ramach konsorcjów bankowych. 

 
od  0,5 %   do 2,0 % 

od  1,0 %   do 3,0 % 
 

do  1,0 %  do 2,0 % 
od  2,0 %  do 3,0 % 

 

od  1,0 %  do 2,0 % 
od  1,5 %   do 3,0 % 
od  1,5 %   do 4,0 % 

 
od  2 %  do 3 % 
 

Indywidualna 

decyzja  Zarządu 

3.  Prowizja za gotowość finansową. bez opłat 

4.  Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)  
od 0,5 % do 2 % od 

kwoty prolongowanej, 
min. 200 zł 

5.  Zmiana postanowień umowy o kredyt, innych niż wym. w pkt. 4, dokonywanych na 
wniosek klienta – płatna jednorazowo od każdego aneksu. 

od 0,5 % do 2 % od 
kwoty prolongowanej, 

min. 200 zł 

6.  Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej. 
od 0,2 % do 1,0 % 

min. 200 zł 
   

          II.   KREDYTY   PREFERENCYJNE  Z  DOPŁATĄ  ARiMR  DO  OPROCENTOWANIA 

1.  Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu. bez opłat 

2. 
 Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy 
kredytowej) udzielonego na podstawie zawartych umów z ARiMR. 

od 1,0  do 1,85 % 

 

3.  Prowizja za gotowość finansową. bez opłat 

4. 
 Prowizja rekompensacyjna od kwoty spłaconej przed terminem (raty, części kredytu              
lub całości).   Uwaga: jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w 

harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się. 

0,1 % 

min.50 zł 

5. 
 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)  
 – od kwoty prolongowanej. 

bez opłat  

6. 
 Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.5, dokonywanych na 
wniosek  klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 

od 0,50% do 2% 
min 100 zł 

7.  Wydanie promesy udzielenia kredytu  -  od kwoty przyrzeczonej. bez opłat 
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           III.   OSOBY PRYWATNE 

1.  Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt mieszkaniowy hipoteczny. 50 zł  

2. Prowizja  za  udzielenie  kredytu: 

2a. 

 Konsumenckiego:  5)  

  -  dla  dotychczasowych Klientów - posiadających już rachunek w Banku 3 %  min. 50 zł 

  -  dla pozostałych Klientów (nowych) 4 %  min. 50 zł 

2b. 

Na cele mieszkaniowe hipoteczne: 

- na cele mieszkaniowe 

- na cele różne 

 

od 1 %  do 3 % 

     od 2 %   do 4 % 

2c. 

Odnawialnego dla posiadaczy ROR, przedłużenie na kolejny okres - od kwoty 
przyznanego kredytu 

od 2 % do 3,5 % 
min. 50 zł 

Podwyższenie kwoty kredytu - od kwoty podwyższenia 1 %, min. 50 zł 

2d. 

Eko-Kredyt na zakup i montaż fotowoltaiki    <Produkt wprowadzony 28.02.2020> 

- dla klientów Banku 

- dla nowych klientów 

 

2,5 % 

3,5 % 

2e. 

Eko- Kredyt „Moja Woda    <Produkt wprowadzony 08.09.2020> 

- dla klientów Banku 

- dla nowych Klientów 

2,5 % 

3,5 % 

PROMOCYJNY   KREDYT  „PEWNA PIĄTKA” : 

2f. 

-  udzielone do 30.09.2021 bez opłat 

-  udzielone od 01.10.2021 
0,5 % za rozpatrzenie 

wniosku, min. 50 zł 

PROMOCJA - KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE   od  1.10.2021  do  31.12.2021 r. 

2g. 

-  -dla Klientów Banku  (średnia stawka z ostatniego kwartału WIBOR 3M + 1,95 % marży) za rozpatrzenie wniosku 
o kredyt  50 zł, 

prowizja za udzielenie 
kredytu  0,5 % 

 -dla nowych Klientów (średnia stawka z ostatniego kwartału WIBOR 3M + 2,20% marży) 

3. Prolongowanie  terminu spłaty kredytu lub jego części  (rat kapitałowych lub 
odsetek) 

0,5 - 2 %  od kwoty 
prolongowanej, min. 50 zł 

4. 
Zmiana na wniosek Klienta postanowień umowy o kredyt innych, niż wymienione 
w pkt. 3.    

[Uwaga: płatna jednorazowo od każdego aneksu ; w zależności od stopnia trudności] 

od 50 zł do 200 zł 

   

 5)  zmiana od 1.06.2022. 
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          IV.   DODATKOWE  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANE  Z  OBSŁUGĄ  RACHUNKÓW  KREDYTOWYCH  

1. 
Wydanie zaświadczenia, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak, sposobu  
zabezpieczeń oraz innych informacji związanych z obsługą kredytów - w zależności od 
stopnia trudności. 

od 50 zł do 200 zł 

2. 
 Sporządzenie zaświadczenia lub wydruku o historii kredytu.  

(w zależności od okresu, jakiego ma dotyczyć) 
od 50 zł  do 300 zł 

3. 
 Wysyłanie upomnień/ wezwań/ monitów do dostarczenia określonych w umowie 

dokumentów  
20 zł 

4. 
 Wysyłanie  upomnień do dłużników i poręczycieli z tytułu zapłaty należności 

przeterminowanych  (od każdego wysłanego upomnienia) 
20 zł 

5. 
 Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek Klienta, takich jak:  

zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, zmiana zabezpieczenia, itp. 
50 zł 

6. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy kserokopii dokumentów. 
20 zł za każdy 

dokument 

7. 
Sporządzenie na wniosek Klienta wydruku z księgi wieczystej z elektronicznego 

podsystemu dostępu do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych. 

20 zł  za każdy 

dokument 

8. Wypełnienie za Klienta deklaracji PCC do Urzędu Skarbowego. 20 zł 

9. 
Kontrola realizacji inwestycji budowy domu lub remontu lokalu  -  w zależności od 

lokalizacji inwestycji. 

powiat nowosolski 100 zł ,  

 inne powiaty  200 zł 

10. Prolongata techniczna do 30 dni. 0,2 % min. 100 zł 

11. 
Za wydanie Klientom deklaracji dla zwolnienia części nieruchomości spod wpisu hipoteki - 

bezciężarowe zbycie działki – za jedną czynność. 
150 zł 

12. 
Za wydanie zaświadczenia dotyczącego zdolności kredytowej Klienta: 

-  do 1.000.000,- zł 
-  powyżej 1.000.000,- zł 

300 zł 

500 zł 

    

13. 
Pozostałe nieujęte w Taryfie prowizji i opłat zmiany warunków umowy kredytowej  - 
uzgodnione z Klientem. 

decyzja Zarządu  

 
 
 

        V.   GWARANCJE  I  PORĘCZENIA BANKOWE 

1. 
Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji/ poręczenia: 

- w kwocie do 100.000,- zł  
- w kwotach ponad 100.000,- zł  

 

200 zł 

300 zł 

2. Udzielenie gwarancji, poręczenia - od kwoty zobowiązania BS   
(wysokość prowizji zależna od okresu ważności tego zobowiązania):  

2a.  -  wadialna od 1 %  do 2 %  min. 200 zł 

2b.  -  pozostałe od 2 %  do 7 %  min. 400 zł 

3. 
Przedłużenie terminu ważności gwarancji/ poręczenia – od kwoty zobowiązania 
Banku i w zależności od okresu czasu wydłużenia tego zobowiązania 

od 1 %  do 7 %   

4. 
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, poręczenia bankowego, 
dokonywanych na wniosek klienta -  płatna jednorazowo od każdego aneksu 

od 0,5 % do 2 % 
min. 100 zł 

5.  Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 2 %  jednorazowo      
od kwoty roszczenia 

 
 
 


