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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą 

ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Grybowie, zwanego dalej 

Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

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

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

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. 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. Kwoty pobierane  

w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, 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. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych z 

Bankiem. 
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RACHUNKI BANKOWE 
 
TAB. 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Rolnicy 

indywidualni)
1 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Pozostałe 

podmioty)
1
 

 
Rachunki walutowe 

1. 
Otwarcie rachunku 
bieżącego/pomocniczego/dodatkowego 

jednorazowo 0 zł 15 zł/0 zł
2
 15 zł/0 zł

3
 

2. Prowadzenie rachunku: 

2.1 Bieżącego/pomocniczego/dodatkowego miesięcznie 6 zł
4 

10 zł/15 zł /25 zł
5 

15 zł
 

2.3 
Likwidacja rachunku bieżącego w ciągu 30 dni 

od otwarcia 
jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 

3. Przelewy 

3.1 Polecenie przelewu wewnętrznego 

3.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł 

3.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 0 zł 0 zł 1 zł 

3.2 Polecenie przelewu ELIXIR: 

3.2.1 w placówce Banku za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 

3.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej  1 zł 1 zł - 

3.3 Polecenie przelewu SORBNET: 

3.3.1 
w placówce Banku/w systemie bankowości 

elektronicznej 
za przelew 30 zł 30 zł - 

3.4 Polecenie przelewu Express ELIXIR: 

3.4.1 
w systemie bankowości elektronicznej 

eBankNet 
za przelew 

2 zł  
do 11.06.2021 

 

5 zł  
od 12.06.2021 

2 zł  
do 11.06.2021 

 

5 zł  
od 12.06.2021 

- 

3.5 Polecenie przelewu SEPA: 

3.5.1 w placówce Banku: 

3.5.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 

3.5.1.2 do banków zagranicznych 5 zł 5 zł 5 zł 

3.5.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej: 

3.5.2.1 do banków krajowych za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 

3.5.2.2 do banków zagranicznych:  1 zł 1 zł 1 zł 

3.6 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG 

3.6.1 w systemie bankowości internetowej/mobilnej za przelew 30 zł 30 zł - 

3.7 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty 
6
: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Rolnicy 

indywidualni)
1 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Pozostałe 

podmioty)
1
 

 
Rachunki walutowe 

3.7.1 w placówce Banku za przelew 

0,25%  

min 35 zł 

max. 350 zł 

0,25%  

min 35 zł 

max. 350 zł 

0,25%  

min 35 zł 

max. 350 zł 

3.7.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej za przelew 

0,25%  

min 30 zł 

max. 300 zł 

0,25%  

min 30 zł 

max. 300 zł 

0,25%  

min 30 zł 

max. 300 zł 

3.8 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy 
rachunkami w Grupie BPS 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 

3.9 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

3.9.1 z banków krajowych za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 

3.9.2 
z banków zagranicznych w ramach EOG  w 

walucie EURO 
za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 

3.9.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG  w 

innej walucie niż EURO 
za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 

3.9.4 z banków zagranicznych spoza EOG za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 

3.10 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

3.10.1 
Realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym 

(dostępne dla waluty EUR, GBP, USD, PLN) 
od transakcji 110 zł 110 zł 110 zł 

3.10.2 
Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową 

OUR 
za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 

3.10.3 

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 

przekazu wykonane na wniosek Posiadacza 

rachunku 

od transakcji 

85 zł  

+ koszty banków 

trzecich 

85 zł 

 + koszty banków 

trzecich 

85 zł  

+ koszty banków 

trzecich 

3.10.4 

Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza 

rachunku
7
 

za zlecenie 100 zł 100 zł 100 zł 

3.10.5 

Opłata za przewalutowanie (pobierania od 

transakcji realizowanych w innej walucie niż 

waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Elektroniczne Kanały dostępu: 

4.1 System bankowości elektronicznej eBanknet: 

4.1.1. aktywacja usługi eBankNet jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

4.1.2 dostęp do systemu miesięcznie 11 zł 11 zł 11 zł 

4.1.3 SMS z jednorazowym kodem autoryzacyjnym 

miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy sms 

wysłany przez 

Bank 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

4.1.4 Powiadomienia SMS 

miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy sms 

wysłany przez 

Bank 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł  

4.1.5 
Zablokowanie/odblokowanie dostępu  do 

systemu 
jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 

4.2 System bankowości elektronicznej eCorpoNet: 

4.2.1 aktywacja usługi eCorpoNet jednorazowo - 200 zł 200 zł 



 

 
 

6 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Rolnicy 

indywidualni)
1 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Pozostałe 

podmioty)
1
 

 
Rachunki walutowe 

4.2.2 dostęp do systemu  
Uwaga: dotyczy umów zawartych  do 31.10.2015 r. 

miesięcznie - 15 zł 15 zł 

4.2.2.1. 
dostęp do systemu dla dodatkowego 

użytkownika  
miesięcznie - 10 zł 10 zł 

4.2.3 dostęp do systemu 
Uwaga: dotyczy umów zawartych po 31.10.2015 r. 

4.2.3.1 do dwóch użytkowników miesięcznie - 15 zł 15 zł 

4.2.3.2 dla więcej niż dwóch użytkowników  miesięcznie - 30 zł 30 zł 

4.2.4 SMS z jednorazowym kodem autoryzacyjnym 

miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy sms 

wysłany przez 

Bank 

- 0,35 zł 0,35 zł 

4.2.5 Powiadomienia SMS 

miesięcznie 

zbiorczo za 

każdy sms 

wysłany przez 

Bank 

- 0,35 zł 0,35 zł  

4.2.6 
zablokowanie/odblokowanie dostępu do 

rachunku 
jednorazowo - 5 zł 5 zł 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

5.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 

od kwoty 

0,40% 

min. 3 zł max 150 

zł 

0,40% 

min. 3 zł  

max 150 zł/0 zł
8 

0,25% 
 

min. 5 zł 

5.2 wypłata gotówkowa
9 

0 zł 

0,40% 

min. 3 zł 

 max 150 zł 

0,25% 

min. 5 zł 

6. Zlecenie stałe: 

6.1 rejestracja zlecenia stałego  

6.1.2 w placówce Banku 

za zlecenie 

4 zł 4 zł - 

6.1.3 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 0 zł 0 zł - 

6.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: 

6.2.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

4 zł 4 zł - 

6.2.2 w systemie bankowości internetowej/ mobilnej 0 zł 0 zł - 

6.3 realizacja zlecenia stałego: 

6.3.1 na rachunek w Banku: 

6.3.1.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

4 zł 4 zł - 

6.3.1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 1 zł 1 zł - 

6.3.2 na rachunek w innym banku: 

6.3.2.1 w placówce Banku za zlecenie 4 zł 4 zł - 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Rolnicy 

indywidualni)
1 

Rachunki 
rozliczeniowe w PLN 

(Pozostałe 

podmioty)
1
 

 
Rachunki walutowe 

6.3.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 1 zł 1 zł - 

7. Polecenie zapłaty: 

7.1 rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

3 zł 3 zł - 

7.2 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 3 zł - 

7.3 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku 

Posiadacza na rachunek Wierzyciela 
3 zł 3 zł - 

7.4 
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu 

braku środków na rachunku 
4 zł 4 zł - 

8. Czeki krajowe: 

8.1 wydanie czeków za czek 1 zł 1 zł - 

9. Płatności masowe 

9.1 aktywacja usługi jednorazowo - 0 zł - 

9.2 
opłata miesięczna od każdego rachunku, do 

którego udostępniono usługę 
miesięcznie - 10 zł - 

1. Do każdego rachunku bank automatycznie otwiera rachunek VAT prowadzony i obsługiwany bez opłat 

2. Zwolnienie z opłaty dotyczy rachunków: OSP, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Zarządów Gminnych Kółek i Organizacji Rolniczych, Kółek 

Rolniczych, UKS, LKS, organizacji charytatywnych oraz stowarzyszeń 

3. Warunkiem zwolnienia z opłaty jest dokonanie w momencie otwarcia rachunku wpłaty w walucie otwieranego rachunku min. 50 EUR/USD/GBP 

4. Dodatkowo za miesiąc w którym wystąpiły obroty (co najmniej 10,00 zł.) pobiera się opłatę 4,00 zł w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za 

miesiąc poprzedni, z wyjątkiem opłaty należnej za m-c grudzień , którą pobiera się w ostatnim dniu roboczym 

5. Opłatę pobiera się za każdy miesiąc, w którym rachunek prowadzony był przez co najmniej 5 dni w zależności od podmiotu: 

- OSP, Rady Sołeckie, Koła Gospodyń Wiejskich, Zarządy Gminnych Kółek i Organizacji Rolniczych, Kółka Rolnicze, UKS, LKS, organizacje charytatywne 

oraz stowarzyszenia – 10 zł 

- jednostki budżetowe - 15 zł 

- pozostałe podmioty – 25 zł 

6. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 3.9 w przypadku opcji kosztowej ‘OUR’. 

7. Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku Spółdzielczego w Grybowie. 

8. Zwalnia się z opłat wpłaty własne na rachunki: OSP, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, UKS, LKS, Parafii, organizacji charytatywnych oraz 

stowarzyszeń. 

9. Wypłaty powyżej równowartości 20 000 zł, 2 500 EUR, 2 500 USD, 2 500 GBP należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem 

wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od kwoty przewyższającej równowartość 20 000 zł, 2 

500 EUR, 2 500 USD, 2 500 GBP. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% 

kwoty awizowanej min. 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku 

braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
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TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Rachunek 
lokaty 

terminowej 
w 

PLN 

Rachunek  lokaty terminowej w 
walutach wymienialnych 

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 0 zł 0 zł 

4. System bankowości elektronicznej: 

4.1 aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 

4.2 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 

4.5 SMS z jednorazowym kodem autoryzacyjnym 
miesięcznie 

Zbiorczo za każdy 

SMS wysłany 

przez Bank 

0,35 zł 0,35 zł 

4.6 powiadomienie SMS 0,35 zł 0,35 zł 

4.7 zablokowanie/ odblokowanie dostępu do systemu jednorazowo 5 zł 5 zł 

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

5.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku od kwoty 0 zł 0 zł 

5.2 wypłata gotówkowa
1
 od kwoty 0 zł 0 zł 

6. Przelewy:  

6.1 polecenie przelewu wewnętrznego: 

6.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

0 zł 0 zł
 

6.1.2 systemie bankowości internetowej/mobilnej - - 

6.2 polecenie przelewu ELIXIR: 

6.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 5 zł 

6.2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej - - 

 

 

1. Wypłaty powyżej równowartości 20 000 zł , 2 500 EUR, 2 500 USD, 2 500 GBP należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej przed dokonaniem 

wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od kwoty przewyższającej równowartość 20 000 zł, 2 

500 EUR, 2 500 USD, 2 500 GBP. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% 

kwoty awizowanej min. 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku 

braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
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TAB. 3 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wyciągi: 

1.1 odbierany w oddziale 

za wyciąg 

0 zł 

1.2 wysyłany drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym 5 zł 

1.3 Udostępniany w systemie bankowości internetowej 0 zł 

1.4 Wysyłany na adres e-mail 0 zł 

1.5 Duplikat wyciągu 20 zł 

2. 
Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia 
realizacji Przekazu 

za dokument 20 zł 

3. Sporządzenie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku:  

3.1 za rok bieżący za dokument 5 zł 

3.2 za lata ubiegłe (za każdy rok) za dokument 10 zł 

4. 
Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków 
walutowych dla banków zagranicznych 

za potwierdzenie 20 zł 

5. 
Wysyłanie wezwania do zapłaty należności Banku z tytułu powstania 
niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości z tyt. opłat za 
prowadzenie rachunku 

za wezwanie 0 zł 

6. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 

6.1 Przyjęcie tytułu egzekucyjnego do realizacji
1 

jednorazowo 15 zł 

6.2 Za przekazanie środków do organu egzekucyjnego  
od  każdej  przekazywanej 

kwoty 
10 zł 

7. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta za każdą zmianę KWP 15 zł 

8. 
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunków bankowych/środków 
na rachunkach bankowych 

za zaświadczenie 30 zł+ 23% Vat 

9. Wydanie opinii o kliencie za dokument 50 zł+ 23% Vat 

 

1. Opłatę pobiera się z chwilą wpływu tytułu egzekucyjnego do Banku. 
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KARTY BANKOWE 
TAB. 4 KARTY DEBETOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Visa Business 
Debetowa/ 
MasterCard 

Business 
PayPass  

Visa Business  
EURO1 

1. Wydanie i wznowienie karty Za kartę 40 zł 40 zł 

1.1 Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku Za kartę 40 zł 40 zł 

2. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 40 zł
2 40 zł

2 

3. Użytkowanie karty  miesięcznie 9 zł
3 

9 zł
 

4. Transakcje bezgotówkowe
4
 od transakcji 0 zł 0 zł 

5. Transakcje gotówkowe
4
: 

5.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych oraz 

terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami
5
 

od transakcji 

0 zł 0 zł 

5.2 w innych bankomatach w kraju 2,0%, min. 7 zł 2,0%, min. 7 zł 

5.3 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

EURO 
2,0%, min. 7 zł 2,0%, min. 7 zł 

5.4 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

obcej innej niż EURO oraz poza EOG  
3,0%, min. 15zł 3,0%, min. 15zł 

5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 3,0%, min. 15zł 3,0%, min. 15zł 

5.6 
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

EURO 
3,0%, min. 15 zł 3,0%, min. 15 zł 

5.7 
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

obcej innej niż EURO oraz poza EOG 
3,0% min. 15 zł 3,0% min. 15 zł 

5.8 w placówkach Poczty Polskiej 3,0% min. 15 zł 3,0% min. 15 zł 

5.9 w usłudze cash back 2 zł - 

6. Sprawdzanie salda w bankomacie
6
 od transakcji 2,50 zł 2,50 zł 

7. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta od transakcji 10 zł 10 zł 

8. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 zł 0 zł 

9. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 10 zł 10 zł 

10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł - 

11. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 10 zł 

12. Zastrzeżenia karty w Placówce BS Grybów Za zastrzeżenie 25 zł 25 zł 

 

1. Karta wydawana jest do rachunków prowadzonych w walucie EUR. Do przeliczania wartości podanej w PLN na równowartość w walucie EUR stosuje się 

kursy średnie  NBP obowiązujące dla danej waluty w danym dniu operacyjnym. 

2. Opłata pobierana w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu. 

3. Klient jest zwolniony z opłaty za obsługę karty, jeżeli w danym miesiącu dokona transakcji bezgotówkowych (w punktach handlowych lub przez 

Internet) przekraczających łącznie kwotę 1500 zł. 

4. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku , przy stosowaniu kursu 

własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 

5. Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

6. Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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PRODUKTY KREDYTOWE 
TAB. 5 KREDYTY 
         I  KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka  

 

 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym   

1. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: *    

1.1 Kwota kredytu do 50 000,00 zł jednorazowo 50,00 zł 

1.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00 zł do 100 000,00 zł jednorazowo  100,00 zł 

1.3 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł jednorazowo  200,00 zł 

2. Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

2.1 Kwota kredytu od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł 1,50%  

2.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00  zł do 100 000,00 zł 1,25%  

2.3 Kwota kredytu powyżej  100 000,00 zł 1,00%  

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym   

3 Opłata za rozpatrzenie  wniosku: *   

3.1 Kwota kredytu do 50 000,00 zł jednorazowo 50,00 zł 

3.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00 zł do 100 000,00 zł jednorazowo  100,00 zł 

3.3 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł jednorazowo  200,00 zł 

4 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

4.1 Kwota kredytu od 1 000,00 zł do 50 000,00 zł 1,50% min. 50,00 zł 

4.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00  zł do 100 000,00 zł 1,25% min. 50,00 zł 

4.4 Kwota kredytu powyżej  100 000,00 zł  

 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt rewolwingowy   

5 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

6 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo  

od kwoty  

Kredytu 

 

6.1 Kwota kredytu od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł 1,50%  

6.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00  zł do 100 000,00 zł 1,25%  

6.3 Kwota kredytu powyżej  100 000,00 zł 1,00%  

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt SZYBKA INWESTYCJA   

7 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

8 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

8.1 Kwota kredytu od 20 000,00 zł do 100 000,00 zł 1,50 % 

8.2 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł do 300 000,00 zł 1,25 %  

8.3 Kwota kredytu powyżej 300 000,00 zł  do 500 000,00 zł 1,00 % 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym   

9 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

10 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

Kredytu 

 

10.1 Kwota kredytu od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł 1,50 % 

10.2 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł do 300 000,00 zł 1,25 %  

10.3 Kwota kredytu powyżej 300 000,00 zł  1,00 % 
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Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredytowa Linia Hipoteczna   

11 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

12 Prowizja za przyznanie kredytu: jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

12.1 Kwota kredytu od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł 2,00 % 

12.2 Kwota kredytu powyżej 200 000,00 zł do 500 000,00 zł 1,50 %  

12.3 Kwota kredytu powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł 1,00 % 

    

 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt UNIA BIZNES   

13 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

14 Prowizja za przyznanie kredytu: Jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,00 % 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredytowa Linia Hipoteczna   

15 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

16 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

16.1 Kwota kredytu od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł 2,00 % 

16.2 Kwota kredytu powyżej 200 000,00 zł do 500 000,00 zł 1,50 %  

16.3 Kwota kredytu powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł 1,00 % 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt inwestycyjny WSPÓLNY REMONT   

17 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

17.1 Kwota kredytu od 50 000,00  zł do 200 000,00 zł 1,50 % 

17.2 Kwota kredytu powyżej 200 000,00 do 500 000,00 zł 1,00 % 

17.3 Kwota kredytu powyżej 500 000,00 do 1 000 000,00 zł 0,50 %  

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt inwestycyjny z premią termomodernizacyjną i remontową BGK   

18 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty  

kredytu 

 

18.1 Kwota kredytu od 50 000,00  zł do 200 000,00 zł 1,50 % 

18.2 Kwota kredytu powyżej 200 000,00 do 500 000,00 zł 1,00 % 

18.3 Kwota kredytu powyżej 500 000,00 do 1 000 000,00 zł 0,50 %  

 

 

 

 

*Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia 

wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu. 
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 II  KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 
 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym   

1 Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego: *   

1.1 Kwota kredytu do 50 000,00 zł jednorazowo 50,00 zł 

1.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00 zł do 100 000,00 zł jednorazowo  100,00 zł 

1.3 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł jednorazowo  200,00 zł 

2 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

2.1 Kwota kredytu od 5 000,00 zł do 50 000,00 zł 1,50%  

2.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00  zł do 100 000,00 zł 1,25%  

2.3 Kwota kredytu powyżej  100 000,00 zł 1,00%  

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym   

3 Opłata za rozpatrzenie  wniosku: *   

3.1 Kwota kredytu do 50 000,00 zł jednorazowo 50,00 zł 

3.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00 zł do 100 000,00 zł jednorazowo  100,00 zł 

3.3 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł jednorazowo  200,00 zł 

4 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

4.1 Kwota kredytu od 1 000,00 zł do 50 000,00 zł 1,50% min. 50,00 zł 

4.2 Kwota kredytu powyżej 50 000,00  zł do 100 000,00 zł 1,25% min. 50,00 zł 

4.3 Kwota kredytu powyżej  100 000,00 zł 1,00% min. 50,00 zł 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt rewolwingowy   

5 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * Jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

6 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

          kredytu 

 

6.1 Kwota kredytu od 10 000,00 zł do 50 000,00 zł 1,50%  

6.2. Kwota kredytu powyżej 50 000,00  zł do 100 000,00 zł 1,25%  

6.3 Kwota kredytu powyżej  100 000,00 zł 1,00%  

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt SZYBKA INWESTYCJA AGRO   

7 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * Jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

8 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

8.1 Kwota kredytu od 20 000,00 zł do 100 000,00 zł 1,50 % 

8.2 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł do 300 000,00 zł 1,25 %  

8.3 Kwota kredytu powyżej 300 000,00 zł  do 500 000,00 zł 1,00 % 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt inwestycyjny w rachunku kredytowym    

9 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * Jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

10 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

10.1 Kwota kredytu od 10 000,00 zł do 100 000,00 zł 1,50 % 

10.2 Kwota kredytu powyżej 100 000,00 zł do 300 000,00 zł 1,25 %  

10.3 Kwota kredytu powyżej 300 000,00 zł  1,00 % 
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Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredytowa Linia Hipoteczna   

11 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * Jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

12 Prowizja za przyznanie kredytu:  

jednorazowo 

od kwoty 

kredytu 

 

12.1 Kwota kredytu od 50 000,00 zł do 200 000,00 zł 2,00 % 

12.2 Kwota kredytu powyżej 200 000,00 zł do 500 000,00 zł 1,50 %  

12.3 Kwota kredytu powyżej 500 000,00 zł do 1 000 000,00 zł 1,00 % 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt UNIA BIZNES   

13 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * Jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

14 Prowizja za przyznanie kredytu: Jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,00 % 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyty preferencyjne z dopłata ARiMR    

15 Opłata za rozpatrzenie  wniosku  * Jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

200,00 zł 

16 Prowizja za przyznanie kredytu: Jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,50 % 

 

 

 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

 Kredyt obrotowy klęskowy w rachunku kredytowym   

17 Opłata za rozpatrzenie  wniosku * jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty  

0,00 zł 

18 Prowizja za przyznanie kredytu: Jednorazowo od 

kwoty kredytu 

1,50% min. 50,00 zł 

 

 

 

* Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub 

rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 
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III INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 

 
Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

1. 

Od niewykorzystanej kwoty kredytu udzielonego w 

rachunku bieżącym, 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą przyznanego 

limitu kredytu na dzień, 

wynikającą z umowy kredytu, a kwotą faktycznie 

wykorzystanego 

kredytu.
1
 

 

miesięcznie 0,50% min. 12,00 zł 

1. Podwyższenie kwoty kredytu - 
Prowizja pobierana  w wysokości jak pierwotnie za 

udzielenie kredytu, od kwoty zwiększonej 

2. Korzystanie z  gwarancji, poręczenia, regwarancji   

za każdy rozpoczęty kwartał 

kalendarzowy
2
 

 

1,00% nie mniej niż 100,00 zł 

za każdy rozpoczęty kwartał 

kalendarzowy
3
 

 

do 50 000,00 zł - 1,00% nie mniej niż 100,00 zł 

powyżej 50 000,00 zł - 0,50%  

za każdy rozpoczęty okres                

3 miesięcy
4
 

0,50% nie mniej niż 100,00 zł 

miesięcznie
5
 0,20% nie mniej niż 50,00 zł 

3. Opłata prowizyjna za gwarancję de minimis KFG rocznie 

0,5% dla kredytu obrotowego 

         0,5% dla kredytu inwestycyjnego 

 

4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 
0,00 zł 

5. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego 

części 

jednorazowo 

od kwoty prolongowanej 
1,00% min. 20,00 zł 

7. 
Sporządzenie deklaracji w sprawie podatku od 

czynności cywilno-prawnych 
jednorazowo bez opłat 

8. 

 

Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis 

hipoteki umownej w księdze wieczystej 

 

jednorazowo 300,00 zł 

10. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma 

być przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu 
jednorazowo bez opłat 

11. 
Opłata za przeprowadzenie kontroli w związku z 

rozliczeniem transzy kredytu inwestycyjnego 
jednorazowo 50,00 zł 

12. 

Za wydanie Klientowi na jego wniosek 

zaświadczenia o wysokości zadłużenia oraz 

zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik 

jednorazowo 30,00 zł+ 23% Vat 

13. Za wydanie odpisu umowy kredytu jednorazowo 30,00 zł 

14. 
Sporządzenie historii kredytu na wniosek 

Kredytobiorcy 
jednorazowo 50,00 zł 
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Lp. 
 

 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka obowiązująca 

 

15. 
Wysłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty 

pod rygorem wypowiedzenia umowy 
jednorazowo 0,00 zł 

16. 

Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu 

niedostarczenia w terminach określonych w 

umowie dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-

ekonomicznej Kredytobiorcy oraz dokumentów 

związanych z zabezpieczeniem kredytu 

  

16.1 
drogą listową/papierową 

Bank może wysłać max 2 monity miesięcznie 
jednorazowo 15,00 zł 

16.2 
monit telefoniczny 

Bank może wysłać max 5 monitów miesięcznie 
jednorazowo 5,00 zł 

17. 

Za zawarcie ugody odnośnie spłaty zobowiązania 

(po rozwiązaniu, wypowiedzeniu, wygaśnięciu 

umowy) – od kwoty objętej ugodą 

jednorazowo 0,50% nie mniej niż 20,00 zł 

18. 

Zmiana postanowień umowy o  kredyt dokonywana 

na wniosek Klienta za wyjątkiem: 

1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego 

części (rat kapitałowych i odsetek) 

2. Zmiany powodującej wcześniejszą wypłatę 

transzy kredytu. 

3. Zmian wynikających z art. 75c Prawa bankowego 

jednorazowo od każdego 

aneksu 

100,00 zł 

 

19. Wydanie zaświadczenia o warunkach kredytowania jednorazowo 30,00 zł+ 23% Vat 

20. 

Wydanie opinii o sytuacji finansowej i zdolności 

kredytowej podmiotu gospodarczego/rolnika  na 

jego wniosek 

jednorazowo 50,00 zł+ 23% Vat 

21. 
Inne czynności związane z obsługą kredytów 

dokonywane na wniosek Klienta 
jednorazowo 

wg kosztów rzeczywistych 

 

 

1) Prowizja naliczana jest za każdy dzień kalendarzowy a pobierana w terminie do 5-tego dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.                        
Z wyjątkiem prowizji należnej za miesiąc grudzień, którą pobiera się w ostatnim dniu roboczym. Decyzję o wysokości prowizji podejmuje 
Zarząd BS lub pełnomocnik. 

2) Dotyczy gwarancji, poręczenia, regwarancji udzielonych do 10.09.2017 r. 
3) Dotyczy gwarancji, poręczenia, regwarancji udzielonych od 11.09.2017 r. do 14.05.2019r. 
4) Dotyczy gwarancji, poręczenia, regwarancji udzielonych od 15.05.2019 r. do 31.12.2019r. 
5) Dotyczy gwarancji, poręczenia, regwarancji udzielonych od 01.01.2020 r. 

 
  
 


