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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 
 
TAB. 1 Konta osobiste 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-
Konto1) 

POL-
Konto 

Student1) 

POL-
Konto 

Junior1)  

Wygodne 
Konto dla 
Klientów 

ZUS1) 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

 
Konto 

Powitalne 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego,  

miesięcznie 9 zł2), 0 zł2), 0 zł2),   1 zł2),   0 zł2), 9 zł/0zł17) 

2. Elektroniczne kanały dostępu:  

3. Usługa bankowości elektronicznej:  

3.1 aktywacja usługi jednorazowo 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.3 SMS z jednorazowym kodem 
autoryzacyjnym 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany przez 
Bank  

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł    0,35 zł 

3.4 Powiadomienie SMS 

miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany przez 
Bank  

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł     0,35 zł 

3.5 Zablokowanie/odblokowanie 
dostępu do systemu 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty  

4.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata  gotówki3) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu   

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:  

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

2,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2,50 zł 

5.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR):   

5.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł14) / 4 zł 4 zł 

5.2.2 w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

1 zł 0 zł 0 zł 1 zł 0 zł14)/ 1 zł 0 zł 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET  (transakcje wysokokwotowe):  

5.3.1  w placówce Banku/ w systemie 
bankowości internetowej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.4 
Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR (do 
wysokości 10 000,00 zł): 

 

5.4.1 
 w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 
 

5 zł  
 

 
5 zł  

 

 
5 zł  

 

 
5 zł  

 

 
5 zł  

 

 
5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-
Konto1) 

POL-
Konto 

Student1) 

POL-
Konto 

Junior1)  

Wygodne 
Konto dla 
Klientów 

ZUS1) 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

 
Konto 

Powitalne 

6 Polecenie przelewu SEPA  

6.1 w placówce Banku:  

6.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.1.2 do banków zagranicznych 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

6.2 w systemie bankowości internetowej:  

6.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

6.2.2 do banków zagranicznych 1 zł 0 zł 0 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

7.  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 4)  

7.1 
w placówce Banku/ w systemie 
bankowości internetowej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty4):  

8.1 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 

0,25% min. 
35 zł, max. 

350 zł 

0,25% min. 35 
zł, max. 350 zł 

0,25% min. 
35 zł, max. 

350 zł 

8.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

0,25% 
min. 30 
zł, max. 
300 zł 

0,25% min. 
30 zł, max. 

300 zł 

0,25% 
min. 30 
zł, max. 
300 zł 

0,25% min. 
30 zł, max. 

300 zł 

0,25% min. 30 
zł, max. 300 zł 

0,25% min. 
30 zł, max. 

300 

8.3 
Polecenie przelewu w walucie 
obcej pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w Grupie BPS 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł      10 zł 

9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

9.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.2 z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej niż 
EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG  

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10. Dodatkowe opłaty:  

10.1 

Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 5) 

za zlecenie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł     100 zł 

10.2 

Realizacja polecenia przelewu w 
trybie niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN 

od transakcji 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 
 

110 zł 

10.3 
Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

10.4 
Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia od transakcji 

85 zł + 
koszty 

85 zł + 
koszty 

85 zł + 
koszty 

85 zł + 
koszty 

85 zł + koszty 
banków 

85 zł + 
koszty 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-
Konto1) 

POL-
Konto 

Student1) 

POL-
Konto 

Junior1)  

Wygodne 
Konto dla 
Klientów 

ZUS1) 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

 
Konto 

Powitalne 

przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta 

banków 
trzecich 

banków 
trzecich 

banków 
trzecich 

banków 
trzecich 

trzecich banków 
trzecich 

10.5 Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego:  

10.5.1 Przy wpływie do 99,99 EUR od 
otrzymanego 

przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.5.2 Przy wpływie od 100 EUR 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

10.6 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Zlecenie stałe  

11.1 rejestracja zlecenia stałego:    

11.1.1 w placówce Banku16) 

za zlecenie 
3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 

 
3 zł 

11.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego:  

11.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 3 zł 

11.2.2 w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.3 realizacja zlecenia stałego:  

11.3.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 14)/3 zł 3 zł 

11.3.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

1 zł 0 zł 0 zł 1 zł 0 zł 14)/1 zł 0 zł 

12. Polecenie zapłaty  

12.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.2 
Modyfikacja/ odwołanie 
polecenia zapłaty 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,50 zł 

12.4 
Odmowa wykonania polecenia 
zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

13. 
Karty debetowe6):  
VISA Classic Debetowa, VISA payWave, VISA payWave  naklejka zbliżeniowa, MasterCard PayPass  

13.1 Wydanie/wznowienie karty 
płatniczej debetowej 

jednorazowo 

18 zł 18 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 Wydanie duplikatu karty7) 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 0 zł 0 zł 

13.3 Wydanie nowej karty w miejsce 
karty zastrzeżonej7) 

18 zł 18 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.4 Obsługa  karty debetowej8) miesięcznie 
0 zł13)/4 

zł 
0 zł13)/2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł18)/4 zł 

13.5 
Krajowe i zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 



 
6 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-
Konto1) 

POL-
Konto 

Student1) 

POL-
Konto 

Junior1)  

Wygodne 
Konto dla 
Klientów 

ZUS1) 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

 
Konto 

Powitalne 

płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

13.6 Wypłaty gotówki: 9)  

13.6.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami10) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł      0 zł 

13.6.2 w innych bankomatach w kraju 2%, min. 
7 zł 

2%, min. 7 zł 
2%, 

min. 7 
zł 

0 zł 0 zł15)/ 2%, 
min. 7 zł 

2%, min. 7 
zł 

13.6.3 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w 
walucie EUR 

2%, min. 
7 zł 2%, min. 7 zł 

2%, 
min. 7 

zł 
0 zł 2%, min. 7 zł 

2%, min. 7 
zł 

13.6.4 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w 
walucie obcej, innej niż EUR oraz 
poza EOG 

3%, min. 
15 zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, 
min. 15 

zł 
0 zł 

 3%, min. 15 
zł (wypłaty 

możliwe 
jedynie w 

ramach EOG) 

3%, min. 
15 zł 

13.6.5 
w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

3%, min. 
15 zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, 
min. 15 

zł 

3%, min. 15 
zł 

 3%, min. 15 
zł 

3%, min. 
15 zł 

13.6.6 
w punktach akceptujących kartę 
za granicą 

3%, min. 
15 zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, 
min. 15 

zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, min. 
15 zł 

13.6.7 w placówkach Poczty Polskiej 3%, min. 
15 zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, 
min. 15 

zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, min. 15 
zł 

3%, min. 
15 zł 

13.6.8 
Awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

13.7 
Sprawdzanie salda w 
bankomacie11) 

od transakcji 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

13.8 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Klienta 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.9 
Zmiana danych Użytkownika 
karty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł- 3 zł 

13.10 
Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie 
karty 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
 

10 zł 

13.11 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

13.12 
Zmiana limitów na karcie w 
 Placówce BS Grybów 

od zmiany 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 zł 

13.13 
Zastrzeżenie karty w Placówce BS 
Grybów 

za zastrzeżenie 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

14. Wyciąg z rachunku bankowego:  

14.1 
wyciąg miesięczny odbierany w 
placówce Banku   

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 
wyciąg miesięczny wysyłany 
listem zwykłym 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-
Konto1) 

POL-
Konto 

Student1) 

POL-
Konto 

Junior1)  

Wygodne 
Konto dla 
Klientów 

ZUS1) 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

 
Konto 

Powitalne 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku:  

15.1 za każdy rok za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

16. 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 
dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego 
śmierci 

za dokument 50 zł 50 zł - 50 zł 50 zł        50 zł 

17. 
Zmiana karty wzorów 
podpisów/zmiana pełnomocnika 
na wniosek klienta 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

18. 
Wypowiedzenie Umowy przez 
Klienta 12) 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 

2) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 
3) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować w placówce Banku co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 

Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku 
awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 
dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 

4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
6) 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. 
7) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
8) Opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym karta została odebrana. 
9) Nie dotyczy Visa PayWave naklejka zbliżeniowa. 
10) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
11) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
12) Opłata pobierana jest w przypadku wypowiedzenia Umowy w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia. 
13) Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł jeżeli transakcje bezgotówkowe kartą wyniosły co najmniej 700 zł w danym miesiącu. 
14) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe 

transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu 
kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

15) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty 
gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w  
miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

16) Pobieranie należności (nieprzeterminowanych i przeterminowanych) z tytułu kredytu zgodnie z pełnomocnictwem do rachunku. 
17) Prowizja za prowadzenie rachunku nie będzie naliczana jeśli w zadanym okresie  ( miesiącu kalendarzowym) suma wpływów na rachunek (strona 

Ma)  będzie większa lub równa  niż 500,00 zł. Opłata za prowadzenie konta pobierana jest  w ostatnim dniu miesiąca. Nie pobiera się opłaty za 
prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 

18) Opłata za obsługę karty wynosi 0 zł jeżeli transakcje bezgotówkowe kartą wyniosły co najmniej 300 zł w danym miesiącu. 
 
 

 
TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe 
 

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy

/ POL-EFEKT1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP i Rad 
Rodziców 

Rachunek lokaty 
terminowej w 

złotych i 
walutach 

wymienialnych1) 

 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego9) miesięcznie 0 zł 9 zł 10 zł 0 zł  

2. Elektroniczne kanały dostępu: 
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy

/ POL-EFEKT1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP i Rad 
Rodziców 

Rachunek lokaty 
terminowej w 

złotych i 
walutach 

wymienialnych1) 

 

3.1 Usługa bankowości elektronicznej: 2) 
 
 

3.1.1 aktywacja usługi  jednorazowo 0 zł 5 zł 0 zł 0 zł  

3.1.2 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

3.1.3 
SMS z jednorazowym 
kodem autoryzacyjnym 

Miesięcznie 
– zbiorczo za 

każdy sms 
wysłany 

przez Bank 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł  

3.1.4 Powiadomienie SMS 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł  

3.1.5 
Zablokowanie/odblokow
anie dostępu do systemu jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł  

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

4.2 Wypłata gotówki w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (jednego miesiąca kalendarzowego)6) 

4.2.1 pierwsza wypłata  od kwoty 0 zł 7) 0 zł 0 zł 0 zł  

4.2.2 kolejna wypłata od kwoty 0,20% min. 12 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

5. Przelewy3)  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku3) 
za przelew 

0 zł 2,50 zł 0 zł 0 zł  

5.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej3) 

0 zł 1 zł 0 zł 0 zł  

5.2 Polecenie przelewu  (w systemie ELIXIR): 

5.2.1 w placówce Banku3) 
za przelew 

0 zł 4 zł 0 zł 5 zł  

5.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej3) 0 zł 1 zł 0 zł -  

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET/SEPA/TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG : 

5.3.1 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w 
systemie SORBNET – w 
placówce Banku/w 
systemie bankowości 
internetowej4)  

za przelew 

30 zł 30 zł 0 zł -  

5.3.2 
Polecenie przelewu SEPA 
do banków krajowych – 
w placówce Banku 4) 

- 20 zł - -  

5.3.3 

Polecenie przelewu SEPA 
do banków 
zagranicznych  – w 
placówce Banku4) 

- 4 zł - -  

5.3.4 

Polecenie przelewu SEPA 
do banków krajowych – 
w systemie bankowości 
internetowej4) 

- 15 zł - -  
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy

/ POL-EFEKT1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP i Rad 
Rodziców 

Rachunek lokaty 
terminowej w 

złotych i 
walutach 

wymienialnych1) 

 

5.3.5 

Polecenie przelewu SEPA 
do banków 
zagranicznych – w 
systemie bankowości 
internetowej4) 

- 1 zł - -  

5.3.6 

Polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG w placówce 
Banku/ w systemie 
bankowości 
internetowej 4) 

- 30 zł - -  

6.1 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/polecenie wypłaty: 

6.1.1 w placówce Banku4) 
za przelew 

 

- 0,25% min. 35 
zł, max. 350 zł 

- -  

6.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej4) 

- 
0,25% min. 30 
zł, max. 300 zł 

- -  

6.1.3 

Polecenie przelewu w 
walucie obcej pomiędzy 
rachunkami w Grupie 
BPS4) 

za przelew - 10 zł - -  

6.2 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.2.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

- 15 zł - -  

6.2.2 
z banków zagranicznych 
w ramach EOG w walucie 
EUR 

- 0 zł - -  

6.2.3 
z banków zagranicznych 
w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

- 20 zł - -  

6.2.4 
z banków zagranicznych 
spoza EOG 

- 20 zł - -  

6.3 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

6.3.1 

Realizacja przelewów w 
trybie niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w 
EUR, USD, GBP, PLN za przelew 

- 110 zł - -  

6.3.2 
Realizacja przelewu z 
opcją kosztową OUR  

- 80 zł  - -  

6.3.3 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 
postępowanie 
wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta5) 

za zlecenie - 100 zł - -  

6.3.4 

Zmiany/korekty/odwoła
nia zrealizowanego 
polecenia przelewu, 
wykonane na zlecenie 
Klienta 

od transakcji - 
85 zł + koszty 

banków trzecich 
- -  

6.3.5 Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego 

6.3.5.
1 

Przy wpływie do 99,99 
EUR 

od 
otrzymanego 

- 10 zł - -  
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Lp. Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy

/ POL-EFEKT1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP i Rad 
Rodziców 

Rachunek lokaty 
terminowej w 

złotych i 
walutach 

wymienialnych1) 

 

6.3.5.
2 

Przy wpływie od 100 EUR 
przelewu 

- 25 zł - -  

6.3.6 

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

od transakcji - 0 zł - -  

7. Wyciąg z rachunku bankowego: 

7.1 
wyciąg miesięczny 
odbierany w placówce 
Banku   

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł -  

7.2 
wyciąg miesięczny 
wysyłany listem zwykłym 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł -  

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

8.1 za każdy rok za dokument 10 zł 10 zł 10 zł -  

9. 

Przyjęcie, zmiana lub 
odwołanie dyspozycji 
Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia 
środków 
zgromadzonych 
na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za dokument 50 zł 50 zł - 50 zł  

10. Wydanie blankietów 
czekowych 

za dokument - - 1 zł -  

11. 

Zmiana karty wzorów 
podpisów/zmiana 
pełnomocnika na 
wniosek klienta 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł  

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe  ra. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.   

2) W przypadku rachunku lokat terminowych usługa dostępna tylko dla rachunków E-STANDARD. 
3) Drugi i kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym z Rachunku Pol-Efekt zawsze powiększany jest o opłatę z pkt 4.2.2 Bank pobiera dodatkową 

opłatę w wysokości 0,20% min. 12 zł również za pierwszy przelew w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym została już wykonana wypłata 
gotówkowa z rachunku POL-EFEKT. 

4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.3.2, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
6) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej  20 000 zł, 2500 EUR, 2500 USD, 2500 GBP należy awizować w placówce Banku co najmniej 2 dni 

robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty 
przewyższającej 20 000 zł, 2500 EUR, 2500 USD, 2500 GBP. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się 
prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w 
danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę 
gotówki awizowaną.  

7) Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym z rachunku POL-EFEKT nie został wykonany przelew. W przypadku gdy w danym miesiącu 
kalendarzowym został wykonany przelew to Bank pobierze opłatę w wysokości 0,20% min 12 zł . 

8) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 50 USD, 50 EUR, 50 GBP.  
9) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 

 
 

TAB. 3 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych – wycofany z oferty od 01.12.2019 r. 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty/wypłaty gotówki jednorazowo 0 zł 



 
11 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 20 zł  

3. Zastrzeżenie/odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki 
utraconej jednorazowo 20 zł   

4. Przepisanie książeczki w drodze cesji  na rzecz innej osoby jednorazowo 10 zł 

 
 

KARTY BANKOWE 
 

TAB. 4 Karta debetowa EURO 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Karta debetowa VISA 
EURO1) 

 
Stawka 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Opłata za wydanie karty debetowej jednorazowo 18 zł  

1.2 Opłata za miesięczną obsługę karty debetowej2) miesięcznie 4 zł   

1.3 Wznowienie karty 

jednorazowo 
 

18 zł 

1.4.  Wydanie duplikatu karty2) 18 zł 

1.5 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 18 zł 

2. Transakcje  oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1 
Krajowe i zagraniczne, w tym   rans graniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 
bezgotówkowych3) 

od transakcji 0 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków3) 

2.2.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami4) 

od transakcji 

0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 2% min. 7 zł 

2.2.3 
zagraniczne, w tym t ransgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej EURO do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR 

2% min. 7 zł 

2.2.4 
zagraniczne, w tym t ransgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 
EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz spoza EOG 

3% min. 15 zł 

2.2.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 15 zł 

2.2.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 15 zł 

2.2.7 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 15 zł 

3. Inne opłaty 

3.1 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 
jednorazowo 

od transakcji 10 zł 

3.2 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Klienta 

od zlecenia 10 zł 

3.3 Sprawdzanie salda w bankomacie5) od transakcji 2,50 zł 

3.4 Zmiana danych Użytkownika karty od zlecenia 3 zł 

3.5 Zastrzeżenie karty w Placówce BS Grybów za zastrzeżenie 25 zł 

1) Karta wydawana jest do rachunków prowadzonych w walucie EUR. Do przeliczania wartości podanej w PLN na wartość w walucie EUR stosuje się 
kursy średnie NBP obowiązujące dla danej waluty w danym dniu operacyjnym. 
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2) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym karta została odebrana. 
3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa 

prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego  i PLN. 

4) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 
 
 
 
 
 
 
 

INNE USŁUGI 
 

TAB. 5 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

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

za dokument 
30 zł + 23% Vat 

2. Wydanie opinii  o kliencie 50 zł+ 23% Vat 

3. Realizacja tytułu wykonawczego  

3.1 Przyjęcie tytułu egzekucyjnego do realizacji1) jednorazowo 15 zł 

3.2 Za przekazanie środków do organu egzekucyjnego od każdej przekazywanej kwoty 10 zł 

4. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości jednorazowo 40 zł + 23% Vat 

5. 
Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone 
przez składającego zapytanie2) 

od zapytania 0 zł  

6. 
Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku potwierdzenia 
wykonania przelewu/wpłaty: 

  

6.1  wygenerowane automatycznie z systemu bankowego za dokument 5 zł 

6.2 na podstawie dokumentu w wersji papierowej za dokument 10 zł 
 

1) Opłatę pobiera się z chwilą wpływu tytułu egzekucyjnego do Banku. 
2) Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

 
 

KREDYTY 
 

TAB. 6 Kredyty gotówkowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowizja przygotowawcza-za rozpatrzenie 
wniosku1) 

jednorazowo  0 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu: 

2.1 
Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego2) 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

2,00% min. 50 zł 
 

2.1.1 

Kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego,  nowo 
udzielony w okresie od 01.07.2021 r.  do 
30.09.2021r. 
Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na 
następny okres pobierana jest w dniu 
odnowienia kredytu w wysokości zgodnie z 
obowiązującą tabelą opłat i prowizji dla 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0,00% 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

klientów indywidualnych. 

 
2.2 

Kredyt gotówkowy „Cztery Pory Roku” z 
okresem spłaty do 12 miesięcy 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

4,00% min. 50 zł 
 

 
2.3 

Kredyt gotówkowy „Cztery Pory Roku” z 
okresem spłaty do 24 miesięcy 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

5,00% min. 50 zł 
 

2.4 Kredyt gotówkowy „Cztery Pory Roku” z 
okresem spłaty do 96 miesięcy 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

4,00% min. 50 zł 
 

2.5 
Kredyt gotówkowy Dobry Kredyt – EKO DOM z 
okresem spłaty do 96 miesięcy 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0,00 zł 
 

2.6 
Kredyt gotówkowy „SZYBKA GOTÓWKA” z 
okresem spłaty do 96 miesięcy 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

2,00% 

2.7 
Kredyt gotówkowy Bezpieczna gotówka z 
okresem spłaty do 96 miesięcy 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

4,00% 

3. Podwyższenie kwoty kredytu 
jednorazowo od kwoty 

podwyższenia 
w wysokości jak pierwotnie za udzielenie 

kredytu  

4. Wypłata z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata 
kredytu 

jednorazowo  0,00 zł   

5. 
Spłata całości lub części kredytu przed 
terminem 

 bez opłat 

6. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego 
części 

jednorazowo 
od kwoty prolongowanej 

1,00% nie mniej niż 20,00 zł 

7. 
Za wydanie klientowi na jego wniosek 
zaświadczenia o wysokości zadłużenia oraz 
zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik 

jednorazowo 30,00 zł+ 23% Vat 

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

9. 
Sporządzenie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 50,00 zł 

10. 
Wysłanie wezwań do zapłaty/wezwań do 
zapłaty pod rygorem wypowiedzenia umowy jednorazowo 0,00 zł 

11. 

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 

  

11.1 
drogą listową/papierową 
Bank może wysłać max 2 monity miesięcznie jednorazowo 15,00 zł 

11.2 
monit telefoniczny 
Bank może wysłać max 5 monitów miesięcznie jednorazowo 5,00 zł 

12. 
Za zawarcie ugody odnośnie spłaty 
zobowiązania (po rozwiązaniu, wypowiedzeniu, 
wygaśnięciu umowy) – od kwoty objętej ugodą 

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

13. 

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 

14. 
Wydanie zaświadczenia o warunkach 
kredytowania 

jednorazowo 30,00 zł+ 23% Vat 

15. 
Wydanie opinii o sytuacji finansowej i zdolności 
kredytowej osoby fizycznej na jej wniosek 

jednorazowo 50,00 zł+ 23% Vat 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

16. 
Inne czynności związane z obsługą kredytów 
dokonywane na wniosek Klienta3) 

jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 

 
 

1) 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. 

2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 
3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 

 
 

TAB. 7 Kredyty hipoteczne  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Prowizja przygotowawcza-za rozpatrzenie 
wniosku1) 

jednorazowo  200,00zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu: 

2.1 

Kredyt hipoteczny „Mój Dom”  
- z oprocentowaniem zmiennym  
- z oprocentowaniem okresowo stałym 
 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

1,00%  
 

2.2 

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 
- z oprocentowaniem zmiennym  
- z oprocentowaniem okresowo stałym 
 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

2,00 %   

3. 
 
Wypłata z tytułu kredytu i odsetek oraz wypłata 
kredytu 

 
jednorazowo 

 
0,00 zł 

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+ 23% Vat 

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 na budownictwo 
mieszkaniowe dla  osób fizycznych 

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 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

14. 
Sporządzenie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy jednorazowo 50,00 zł 

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 
4. Zmiany formuły oprocentowania kredytu 

hipotecznego na okresowo stałą stopę 
procentową  

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 osoby fizycznej na jej wniosek 

jednorazowo 50,00 zł+ 23% Vat 

21. 
Inne czynności związane z obsługą kredytów 
dokonywane na wniosek Klienta3) jednorazowo 

wg kosztów rzeczywistych 
 

22. 

Udzielenie zgody Banku na wyłączenie 
(wydzielenie) działki z nieruchomości , na której 
ustanowiona jest hipoteka stanowiąca 
zabezpieczenie udzielonego kredytu i zwolnienie 
wyłączonej (wydzielonej)  działki z obciążenia 
hipotecznego   

jednorazowo 100 zł 

 
1) 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. 

2) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 

 
 
 
 
 



 
16 

 

 
 
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
TAB. 8 Kredyt mieszkaniowy „Rodzina na swoim” 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 

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. 

jednorazowo od każdego aneksu 50 zł 

2. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki umownej w 
księdze wieczystej 

jednorazowo  300 zł+ 23% Vat 

3. 
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy jednorazowo 10 zł+ 23% Vat 

4. 
Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy jednorazowo 10 zł+ 23% Vat 

5. 
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy jednorazowo 10 zł+ 23% Vat 

6. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 10 zł 

7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 10 zł 

8. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 10 zł 

9. Wysyłanie upomnień /wezwań do zapłaty jednorazowo 0 zł 

10. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


