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DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE              

§ 1 
1. Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim, zwany dalej bankiem, pobiera prowizje i opłaty za czynności bankowe klientów indywidualnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat  za 

czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej i wymienialnej.             
2. Na życzenie klienta bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej, której wysokość zostanie 

ustalona z klientem.             
3. Za czynności bankowe wykonywane przez bank na podstawie umów z klientem mogą być pobierane inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości 

uzgodnionej wzajemnie w tych umowach. 
4. Prowizje i opłaty pobierane są w złotych. Jeżeli opłaty i prowizje płacone są w walucie wymienialnej do przeliczenia stosuje się obowiązujący średni kurs NBP obowiązujący w dniu pobrania 

prowizji.    
5. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do 

pełnego grosza w górę.             
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej lub posiadacz rachunku, zgodnie z zawartą umową.       
7.  Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej  
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty  w 

ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.             
9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:                  

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,             
 2) cyklicznie,             
 3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a bankiem.         
10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są ostatniego dnia roboczego miesiąca.          
11. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od:             

     a) operacji związanych ze spłatą wierzytelności banku oraz innych zobowiązań zaciągniętych w banku oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytu w 
rachunku bieżącym,             
     b) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności,    
     c) wpłata wpisowego , wpłata udziału lub dopłata do udziału             
     d) za otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych otwieranych z inicjatywy banku, wynikającego z obowiązku ustawowego     
       e) przelewów dokonywanych w celu założenia lokat w banku.             
     f) od wpłat gotówkowych i bezgotówkowych na rachunki organizacji pożytku publicznego i na działalność charytatywno-kościelną -  darowizny     

13. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach 
funkcjonowania  poszczególnych kart płatniczych.             

14. Osoby powyżej 80 roku życia, pracownicy i emeryci BS oraz pracownicy instytucji finansowych posiadające aktywny ROR w banku, zwolnieni są z wszelkich opłat i prowizji. Zwolnieniu 
nie podlegają prowizje i opłaty od przelewów Expes Elixir, Sorbnet, przelewów walutowych, opłaty za transakcje kartami debetowymi i kredytowymi. Prowizja za udzielenie kredytu 
konsumenckiego/ hipotecznego wynosi 0,20% min 10,00 zł.             

15. Bank nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy prowizji i opłat, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów rachunków lub usług do oferty 
banku.             

16. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie banku.  
           

17. Z pakietu "Konto za Złotówkę" mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku  i nie posiadali  rachunku w Banku  w 
okresie od 1.01.2017 r. do 5.11.2017 r.             

18. Opłata za prowadzenie rachunku i kartę przy likwidacji pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni aktywności rachunku i karty.  
19.      Z pakietu "Konto TAK" mogą skorzystać klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku  i nie posiadali  rachunku w Banku  w okresie od 

1.03.2019 r. do 17.11.2019 r.       
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§ 2 
Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumieć:       
1)  kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;   
2)  polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej; 
3)  polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy 

odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);      
4)  polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez 

tego samego dostawcę;              
5)  polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy 

rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;            
6)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;              
7)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;      
8)  prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz 

wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;         
9)  sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji 

wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;          
10)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu 

karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;      
11)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na 

terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;       
12)     wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;         
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty 

obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;              
14)     obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty 

pomniejsza ustalony limit kredytowy;              
15)     wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku 

płatniczym  lub usługach świadczonych konsumentowi;              
16)     wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;  
17)     wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;  
18)  usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie 

salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;           
19)  usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla 

płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;      
20)     zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek 

płatniczy odbiorcy.  
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DZIAŁ  II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
Rozdział  I Obsługa rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych  w złotych                   

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Rachunek 
ROR 

ROR 
Junior* 

 

SKO, PKZP, 
Rady 
Rodziców, 
Komitety 

Konto za 
złotówkę/ 

Konto TAK 

Podstawowy 
rachunek 
płatniczy 

1. Prowadzenie rachunku Miesięcznie 5zł 0zł 0 zł 1zł 0zł 
 

2. 
Wpłata na rachunek  Bez opłat  

2a. Wpłata na rachunek przez osobę niebędącą 
właścicielem/ współwłaścicielem/ 
pełnomocnikiem/ opiekunem prawnym/ 
przedstawicielem ustawowym/   -   po okazaniu 
wypełnionego dokumentu wpłaty  

Pobierana od każdej 
dyspozycji wpłacającego 

0,5% min. 5 zł 

 
3. 

Wypłata z rachunku  Bez opłat 

4. Opłata za przechowanie niepodjętej przez Klienta 
zamówionej kwoty gotówki  

Od każdej dyspozycji, 
pobierana w pierwszym 
dniu roboczym po dniu , 
w którym miała nastąpić 

wypłata 

0,50% 

5.  Polecenie przelewu  
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 

  

5.1. 1) złożonych w formie papierowej:  
 

a) na rachunki prowadzone w banku ( nie dotyczy 
kont własnych danego klienta) 

za każdy przelew 1,00 zł bez opłat 1,00 zł 1,00 zł Bez opłat 

 
b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 3,00 zł 3,00 zł   3,00 zł   3,00 zł pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym 
bez opłat, każda 

kolejna  
3,00 zł 

  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - 
realizowanych w systemie Express Elixir 

za każdy przelew 8,00  zł 

  d) na rachunki prowadzone w innych bankach - 
realizowanych w systemie SORBNET 

za każdy przelew 36,00 zł  
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  e) przelew SEPA  na rachunki w innym banku w 
kraju     

za każdy przelew Opłata z tytułu przelewów zagranicznych i granicznych – 
określona wg stawek SGB Banku S.A. zgodnie z aktualna 
taryfą  prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe SGB- 

Banku S.A. – waluty wymienialne  

 pięć dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna płatna   
 

f) przelew SEPA na rachunek w innym banku 
poza krajem 

za każdy przelew Opłata z tytułu przelewów zagranicznych i granicznych – określona wg stawek SGB 
Banku S.A. zgodnie z aktualna taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 
– waluty wymienialne 

5.2. 2) złożonych za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej: 

    
   

a) na rachunki prowadzone w banku za każdy przelew bez opłat  
b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 0,60 zł 0,00 zł 0,60 zł 0,60 zł pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

0,60 zł  
c) na rachunki prowadzone w innych bankach - 

realizowanych w systemie Express Elixir 
za każdy przelew 4,00 zł  

 
d) na rachunki prowadzone w innych bankach - 

realizowanych w systemie SORBNET 
za każdy przelew 36,00 zł 

6. e) przelew SEPA za każdy przelew Opłata z tytułu przelewów zagranicznych i granicznych – 
określona wg stawek SGB Banku S.A. zgodnie z aktualna 
taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty 
wymienialne 

 pięć dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym  
bez opłat, każda 

kolejna płatna 
7. Polecenie przelewu w kwocie od 1.000.000,00 zł 

(przelewy realizowane są w systemie SORBNET)  
  36,00 zł 

8. Zlecenie stałe 
 

   

8.1. Przyjęcie, modyfikacja i odwołanie zlecenia 
złożonego w formie papierowej 

Za każdą czynność 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00,zł bez opłat 

8.2. Przyjęcie, modyfikacja i odwołanie zlecenia 
złożonego w formie elektronicznej  

Za każdą czynność bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

8.3. realizacja zlecenia złożonego w formie 
papierowej: 

   
 

  

 
a) na rachunki prowadzone w banku Za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
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  b) na rachunki prowadzone w innych bankach Za każdy przelew  2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

2,50 zł 

8.4. realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem 
usług bankowości elektronicznej: 

 
         

  a) na rachunki prowadzone w banku Za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
  b) na rachunki prowadzone w innych  bankach Za każdy przelew  0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł pięć dyspozycji w 

miesiącu 
kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

0,60 zł  
9. Polecenie zapłaty: 

 
         

9.1. a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty/ ) odwołanie pojedynczego 
niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody 

za każdą dyspozycję 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

9.2. b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku 
płatnika 

za każdą dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł bez opłat 

 Rachunek Junior  otwierany jest dla osoby od 13 roku życia do 26 roku życia. Z chwilą ukończenia przez posiadacza rachunku 26 roku życia  Bank zmienia 
pakiet ROR Junior na Rachunek ROR 

 
Rozdział  II Rachunek oszczędnościowy 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku  bez opłat 
2. Wpłata gotówkowa na rachunek   bez opłat 

2a. Wpłata na rachunek przez osobę niebędącą właścicielem/ współwłaścicielem/ 
pełnomocnikiem/ opiekunem prawnym/ przedstawicielem ustawowym/   -   po 
okazaniu wypełnionego dokumentu wpłaty 

Pobierana od każdej dyspozycji 
wpłacającego 

 
0,5% min. 5,00 zł 

3. Opłata za przechowanie niepodjętej przez Klienta zamówionej kwoty gotówki Od każdej dyspozycji, pobierana 
w pierwszym dniu roboczym po 
dniu , w którym miała nastąpić 

wypłata 

0,50% 

4. Wypłata -  3  i każda  kolejna wypłata w miesiącu Od każdej wypłaty 5,00 zł 
5. 
 

Polecenie przelewu  
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 

  

5.1. 1) złożonych w formie papierowej:   

 a) na rachunki prowadzone w banku ( nie dotyczy kont własnych danego klienta) za każdy przelew 1,00 zł 
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 7,00 zł 
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 c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express 
Elixir 

za każdy przelew 13,00  zł 

 d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie 
SORBNET 

za każdy przelew 36,00 zł 
 

 e) przelew SEPA  na rachunki w innym banku w kraju     za każdy przelew Opłata z tytułu przelewów 
zagranicznych i granicznych – 

określona wg stawek SGB Banku S.A. 
zgodnie z aktualna taryfą prowizji i 

opłat za czynności i usługi bankowe 
SGB-Banku S.A. – waluty 

wymienialnej 

 f) przelew SEPA na rachunek w innym banku poza krajem za każdy przelew 

5.2. 2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:     
  

 a) na rachunki prowadzone w banku za każdy przelew bez opłat 
 b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 7,00 zł 
 c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express 

Elixir 
za każdy przelew 10,00 zł 

 
 d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie 

SORBNET 
za każdy przelew 36,00 zł 

 e) przelew SEPA za każdy przelew Opłata z tytułu przelewów 
zagranicznych i granicznych – 

określona wg stawek SGB Banku S.A. 
zgodnie z aktualna taryfą prowizji i 

opłat za czynności i usługi bankowe 
SGB-Banku S.A.– waluty wymienialne 

6. Polecenie przelewu w kwocie od 1.000.000,00 zł (przelewy realizowane są w 
systemie SORBNET)  

  36,00 zł 

 
 
 
Rozdział III Rachunek oszczędnościowy  w walucie wymienialnej 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie i likwidacja rachunku  bez opłat 
2. Prowadzenie  rachunku miesięcznie 5,00 zł 
3. Wpłata / wypłata gotówkowa na rachunek  bez opłat  

3a. Wpłata na rachunek przez osobę niebędącą właścicielem/ współwłaścicielem/ 
pełnomocnikiem/ opiekunem prawnym/ przedstawicielem ustawowym/   -   po 
okazaniu wypełnionego dokumentu wpłaty 

Pobierana od każdej dyspozycji 
wpłacającego 

0,5% min. 5,00 zł 

4. Opłata za przechowanie niepodjętej przez Klienta zamówionej kwoty gotówki Od każdej dyspozycji, pobierana w 
pierwszym dniu roboczym po dniu , w 

1,00% 
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którym miała nastąpić wypłata 
5. 
 

przelew SEPA  złożony w formie papierowej  za każdy przelew Opłata z tytułu przelewów 
zagranicznych i granicznych – 

określona wg stawek SGB Banku 
S.A. zgodnie z aktualna taryfą 
prowizji i opłat za czynności i 

usługi bankowe – waluty 
wymienialne 

6. Przelew SEPA złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Za każdy przelew 

7. Przelew wewnętrzny na rachunki prowadzone w banku ( nie dotyczy kont własnych 
danego Klienta) 

za każdy przelew 1,00 zł 

 
 
 
Rozdział  IV  Rachunek  lokaty terminowej  

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie, prowadzenie i likwidacja rachunku  bez opłat 
2. Wpłata / wypłata z rachunku lokaty  bez opłat  
3. Opłata za przechowanie niepodjętej przez Klienta zamówionej kwoty gotówki Od każdej dyspozycji, pobierana w 

pierwszym dniu roboczym po dniu , w 
którym miała nastąpić wypłata 

0,50% 

4. 
 

Polecenie przelewu  
w kwocie poniżej 1.000.000,00 zł: 

  

4.1. 1) złożonych w formie papierowej:   
 a) na rachunki prowadzone w banku ( nie dotyczy kont własnych danego klienta) za każdy przelew 1,00 zł 

  b) na rachunki prowadzone w innych bankach za każdy przelew 7,00 zł 
  c) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie Express 

Elixir 
za każdy przelew 13,00  zł 

  d) na rachunki prowadzone w innych bankach - realizowanych w systemie 
SORBNET ( przelewy w kwocie powyżej 1.000.000,00 zł) 

za każdy przelew 36,00 zł 
 

 
 
Rozdział V Pozostałe usługi dla ludności 

Lp.  
 

Wyszczególnienie czynności 

Tryb pobierania Stawka 

1. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 10 zł 

2. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -  
 a) sporządzenie  wyciągu bankowego raz w miesiącu   Bez opłat 
 b) sporządzenie wyciągu bankowego częściej  niż raz w miesiącu  5,00 zł 
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 c) wysłanie wyciągu bankowego listem zwykłym – jeśli korzysta z bankowości 
internetowej/ drugi Klienta, który nie korzysta bankowości internetowej   

Za każdy list opłata  zgodnie z cennikiem 
Poczty Polskiej 

 d) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) 
Klienta 

  bez opłat 
 

3. Opłata za przyjęcie renty/emerytury zagranicznej:  na rachunek  
 

 
 

a) do kwoty 20,00 EUR/USD/GBP Za każdy wpływ 15,00 zł  
 

b) powyżej  kwoty 20,01 EUR/USD/GBP Za każdy wpływ 30,00 zł  

4. Za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny   za dyspozycję 20,00 zł  
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny  
(czynność możliwa tylko  w przypadku śmierci współwłaściciela) 

za dyspozycję 10,00 zł 

5. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  pierwsze zestawienie w roku Bez opłat 

 kolejne zestawienie w roku 10,00 zł 
6. Sporządzenie:    

6.1 odpisu wyciągu bankowego : za każdy dokument    
 - za miesiąc 

 
5,00 zł 

 
 - za rok   20,00 zł  
 - w przypadku gdy jedyną operacja było dopisanie odsetek lub na zlecenie sądu lub 
prokuratury dla potrzeb spraw karno-skarbowych 

   Bez opłat 

6.2 Wydruku z systemu bankowego dokumentu  potwierdzającego dokonania wpłaty/ 
przelewu, w przypadku gdy Klient poda datę operacji  

za każdy dokument 2,00 zł + 23% VAT tj. 2,46 zł 

6.3 Sporządzenie kopii  dokumentu bankowego  
 

  
- dokonana w dniu wykonania operacji 

 
2,00 zł + 23% VAT tj.2,46 zł 

   - z ostatnich 12 m-cy za każdy dokument 10,00 zł + 23% VAT tj.12,30 zł 
 

  - powyżej 12 m-cy  za każdy dokument 20,00 zł + 23% VAT tj.24,60 zł 
  

- jeżeli nie jest znana dokładna data dokonania wpłaty/przelewu za każdy dokument 50,00 zł + 23% VAT tj.61,50 zł 
 

7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego/ wysokości środków na 
rachunku bankowym w tym zablokowanego na wniosek Klienta 

za każde zaświadczenie 20,00 zł + 23% VAT tj. 24,60 zł 

8. Wydanie opinii bankowej o kliencie w oparciu o informacje z okresu ostatnich 12 m-
cy na wniosek Klienta  

za każdą opinię 50,00 zł + 23% VAT tj.61,50 zł 

9. Za zmianę/ odwołanie zapisu na wypadek śmierci  za każdą dyspozycję 20,00 zł 

10. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 
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11. Usługa Internt-banking miesięcznie bez opłat 

12. Usługa SMS-banking  
 

Pakiet 15 sms’ów - 5,00 zł / każdy 
kolejny sms - 0,20 zł 

13. Wypisanie przelewu/dowodu wpłaty na życzenie Klienta Za każdą dyspozycję 4,00 zł  

14. Zmiana limitów transakcji do rachunku – zlecona pracownikowi banku Za każdą dyspozycję  
5,00 zł 

15. Usługa bankowości elektronicznej I-B z min 2 podpisami 
 

miesięcznie 5,00 zł 

16. Udzielenie odpowiedzi na wezwanie komornika sądowego do udzielenia informacji w 
zakresie określonym w art. 14 ust 3 ustawy o kosztach komorniczych 2) 3)  – wskazane kwoty 
obejmują podatek VAT: 

1) Udzielenie informacji przetworzonej, innej niż w punkcie 2), 3): 

  a w postaci papierowej,         

  b w postaci elektronicznej        

2) Udzielenie informacji nieprzetworzonej 2)     

  a) w postaci papierowej,        

  b) w postaci elektronicznej albo przetworzonej w sposób zautomatyzowany 

3) Udzielenie informacji o danych adresowych, numerze lub historii rachunku bankowego, 

  która polega na wygenerowaniu danych z systemu komputerowego:   

  a w postaci papierowej,         

  b w postaci elektronicznej       

4) Udzielenie informacji, która zawiera tabele, diagramy, zdjęcia, wykresy, mapy sporządzone p

5) Wysokość opłaty za drugą i każdą kolejną stronę tekstu   
 

 

 

 

 

 

Za każde udzielenie informacji 

 

 

 
Opłata za pierwszą stronę tekstu 1 

 

 

 

20,00 zł 

10,00 zł 

 

10,00 zł 

5,00 zł 

 

 

 

10,00 zł 

5,00 zł 

40,00 zł 

5,00 zł  
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17. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 
bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105 ust. 1 , 
2 i 2a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 
655 z późn. zm.) 
Uwaga: Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na 
zasadach wzajemności. 
Opłat nie pobiera się od organów i osób  wymienionych w art. 110 Ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. nr 72 poz. 655 z późn. zm.) 

za każde przekazanie 50,00 zł + 23% VAT tj.61,50 zł 

18. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w 
bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (opłata dotyczy 
posiadaczy rachunków bankowych, będących osobami fizycznymi oraz osób, które 
uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, 
w rozumieniu art. 1052 k.c., gmin oraz podmiotów, o których mowa w art. 105 ust. 1 
pkt 2 lit. a-h, k-ł,p,s,t oraz v ustawy Prawo bankowe ) Uwaga: opłat nie pobiera się od 
organów i podmiotów wymienionych w art. 110 ustawy Prawo bankowe 

za każde przekazanie 50,00 zł + 23% VAT tj. 61,50 zł 

19. Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości/ prawa jazdy  za 
pośrednictwem banku:  

za każde przekazanie  

 a) klienta banku  bez opłat  
 b) osoby nie będącej klientem banku  20,00 zł + 23% VAT tj.24,60 zł 

20. Opłata za odzyskanie środków na wniosek Klienta  za każde  40,00 zł 
21. Polecenie przelewu w walucie obcej   za każdy przelew Opłata z tytułu przelewów 

zagranicznych i transgranicznych 
- określona wg stawek SGB 

Banku S.A. zgodnie z aktualną 
taryfą prowizji i opłat za czynności 

i usługi bankowe - waluty 
wymienialne 

22. Likwidacja książeczki mieszkaniowej łącznie z naliczeniem premii gwarancyjnej Za każdą dyspozycję 50,00 zł 
23. Zmiana karty wzorów podpisów  Za  zmianę karty, pobierana  w  dniu 

zmiany 
10,00 zł 

24. Wydanie książeczki czekowej  Za każdą książeczkę  10,00 zł 
25.  Opłata za ustanowienie blokady na rachunku/ lokacie na rzecz osób trzecich  na 

wniosek właściciela/ współwłaściciela  
Za każdą dyspozycję 20,00 zł 

26. a) Autoryzacja operacji / przelewów wykonywanych za pośrednictwem Internet 
Banking za pomocą przesyłanych haseł jednorazowych SMS’em 

b) Autoryzacja operacji / przelewów wykonywanych za pośrednictwem Internet 
Banking za pomocą aplikacji mobilnej Nasz Bank  

Za każdą autoryzacje 

  

0,10 zł 

 
 

Bez opłat 

1) za stronę uważa się 1125 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesione oraz uzasadnione budową zdania przerwy miedzy 
nimi. Strona rozpoczęta liczy się jako cała. 

2) udzielenie informacji nieprzetworzonej polega w szczególności na udostępnieniu pliku do pobrania oraz przesłaniu kopii posiadanych dokumentów. 
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3) opłata za przedstawienie dokumentów i udzielenie informacji nie jest pobierana w sprawach o egzekucję lub wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia świadczeń alimentacyjnych lub rent 
mających charakter alimentów oraz w sprawach o egzekucję lub wykonanie zabezpieczenia roszczenia niezwiązanego z wykonywaniem działalności gospodarczej wszczętych na wniosek Skarbu Państwa, w tym 
na polecenie sądu lub prokuratora. 

Rozdział VI Karty płatnicze, blik, karty kredytowe 
l.p. Wyszczególnienie czynności  Tryb pobierania 

Maestro1 / Visa 
Electron1/ Visa 
Electron 
młodzieżowa1 / 
Mastercard 
zbliżeniowa / 
Mastercard KKS 
Lech1 / Mastercard  
młodzieżowa 
zbliżeniowa 

Visa zbliżeniowa / / 
Visa młodzieżowa 
zbliżeniowa 
 
 
  

Mastercard z 
sercem do „Konta 
za złotówkę1 

Mastercard EURO Mastercard  PRP 
 

1. 
Obsługa karty debetowej miesięcznie 

3,00 zł / 
młodzieżowa  0 zł 

3,00 zł / 
młodzieżowa 0 zł 

0,00 zł 
1,00 Eur*** 0,00 zł 

2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 Wydanie duplikatu  karty płatniczej w 

miejsce uszkodzonej / zniszczonej  
za każdą kartę 20,00 zł 

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

 
Opłata za wznowienie karty  

 
za każdą kartę  

10,00 zł * 
Nie dotyczy 

młodzieżowej 

10,00 zł* 
Nie dotyczy 

młodzieżowej  

 
10,00 zł 

 
10,00 zł 

 
Bez opłat 

3. Zmiana limitów operacji 
bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 

wniosek Klienta 

za każdą 
zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 

4. Wypłata gotówki: za każdą 
wypłatę, 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 
 
 
 
 
 
 
 
 

naliczana od 
wypłacanej 

kwoty 

     
4.1. w bankomatach sieci SGB oraz BPS 

S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 

 

bez opłat bez opłat bez opłat 

bez opłat bez opłat 

4.2. w kasach banków SGB (przy użyciu 
terminala POS) 

3,00 zł 3,00 zł 1,50 zł 1,00 eur 3,00 zł 

4.3. w bankomatach w kraju innych, niż 
wskazane w pkt 1 

2% min. 5,00 zł  2% min. 5,00 zł 3,00 zł 
1,50 eur 0,00 zł 

4.4. w kasach innych banków, niż wskazane 
w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) 

 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 3% min. 4,50 zł 
3% min.1,50 eur 0,00 zł 

4.5 w bankomatach za granicą na terenie 
EOG ( transgraniczna transakcja 

płatnicze) 

2% min. 5,00 zł 2% min. 5,00 zł bez opłat 
1,50 eur bez opłat 

4.6 
 w bankomatach za granicą poza 

terenem EOG 

 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł bez opłat 
3% min.1,50 eur bez opłat 
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4.7 Wypłata gotówki w ramach usługi cash 
back 

Za każdą 
wypłatę 

2,00 zł 2,00 zł 
0,00 zł 

0,50 Eur 
2,00 zł 

5. Wydanie nowego numeru PIN 
 

za każdy numer 
PIN 

6,00 zł 6,00 zł 
6,00 zł 

1,50 Eur 
bez opłat 

6. 
Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą 
zmianę   

 
 

nie dotyczy 

 sieci SGB  4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 1,00 Eur 0 ,00 zł 
 innych, niż wskazane w pkt 1  7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 1,50 Eur 0,00 zł 
7. Zapytanie o  saldo rachunku w 

bankomatach: 
za każde 

sprawdzenie 
  

 
  

 
sieci SGB 

 
 0,50 zł  0,50 zł 

1,00 zł 
0,25 Eur 

0,00 zł 
 

 innych, niż wskazane w pkt 1 
 

 
1,50 zł  1,50 zł 

1,50 zł 
1,00 Eur 

0,00 zł 
 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych 

miesięcznie 
2,58 zł 

2,58 zł 2,58 zł 
0,50 eur 0,00 zł 

9. Przesłanie ponownego zestawienia 
transakcji płatniczych na życzenie 

klienta 

za każde 
zestawienie 

5,00 zł 
 

5,00 zł 
 

5,00 zł 0,50 eur 0,00 zł 

10. Ekspresowe przesłanie karty lub 
numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych) 

za każdą 
przesyłkę 

45,00 zł 
 

45,00 zł 
 

45,00 zł 
 

45,00 zł 45,00 zł 

11. Transakcja bezgotówkowa:  bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 
12. 

Opłata za przewalutowanie transakcji 
dokonanej w walucie innej niż PLN 

 

naliczana od 
kwoty transakcji, 

pobierana w 
dniu rozliczenia 

operacji 

bez opłat 
karty Visa 3,00% 

3,00% 

bez opłat bez opłat bez opłat 

1)  produkt wycofany z oferty 
 
 

Karty wydane do Konta TAK ! 

l.p 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Mastercard / VISA do Konta TAK! 

1. Obsługa karty debetowej miesięcznie 

0 zł w przypadku dokonania minimum jednej 
transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu 

kalendarzowym, w przeciwnym wypadku – 5 
zł 
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2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 

3. Wypłata gotówki:   

 1) w bankomatach banków  SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych 
banków spółdzielczych 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

bez opłat 

 
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł 

 3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 

 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu 
terminala POS) 

3% min 4,50 zł 

 5) w bankomatach za granicą  na  terenie EOG ( transgraniczna 
transakcja płatnicza) 

naliczana od wypłaconej kwoty 1,00 zł  

 6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG naliczana od wypłaconej kwoty 3% min 10,00 zł 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
0,00 zł 

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy nr PIN 6,00 zł 

6. Zmiana PIN w bankomatach: za każda zmianę  

 sieci SGB  4,50 zł 

 innych, niż wskazane w pkt 1  7,00 zł 

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie  

 sieci SGB  1,00 zł 

 innych, niż wskazane w pkt 1  1,50 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 

9. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w 
ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 

10. Transakcja bezgotówkowa: bez opłat bez opłat 

11. 
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej 
niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

karta VISA – 3%, karta Mastercard – bez 
opłat 

12 
Wydanie duplikatu / nowej karty płatniczej w miejsce 
uszkodzonej/zniszczonej  

Za każdą kartę 20,00 zł 
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Instrument płatniczy BLIK 
 
Lp.  

 
Wyszczególnienie czynności 

Tryb pobierania Stawka 

1. Aktywacja BLIK  jednorazowo 0,00 zł 
2. obsługa  BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wypłatę gotówki: 
1) w bankomatach sieci SGB i BPS 
2) w innych bankomatach w kraju 

Za jedną wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 0,00 zł 

4. Wypłata w ramach usługi cash back Za jedną wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 0,00 zł 
5. Krajowa transakcja płatnicza  Za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 
bez opłat 

6.  Zmiana limitu transakcyjnego Za każdą zmianę limitu bez opłat 
 
 
 
Karty Kredytowe 
 
Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

Mastercard Visa Mastercard Gold* 
1. Wydanie karty płatniczej: 

za każdą kartę 
   

 głównej 55,00 zł 55,00 zł 30,00 zł 
 Dodatkowej j 55,00 zł 55,00 zł bez opłat 
2. Użytkowanie karty (opłata pobierana po 

pierwszym roku użytkowania) rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 
(pierwszej i wznowionych) 

   

 głównej 55,00 zł 55,00 zł _ 
 dołączonej 55,00 zł 55,00 zł _ 
3. 

Obsługa karty kredytowej  
Opłata roczna za kartę 

z dołu, po każdym roku ważności karty 
(pierwszej i wznowionych), naliczana za 

każdą kartę 

_ _ 150,00 zł 

4.      
5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 
6. Wznowienie karty za każdą kartę Bez opłat Bez opłat 55,00 zł 
7. Zastrzeżenie karty - Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
8. 

Opłata za wypłatę gotówki: 
za każdą wypłatę, naliczana od wypłacanej 
kwoty, pobierana w dniu rozliczenia operacji 

   

8.1. w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i 
zrzeszonych banków spółdzielczych 

 
3% min 6,00 zł 

 
3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 

8.2. w kasach banków SGB (przy użyciu terminala  3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 
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POS) 
8.3. w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w 

pkt 1 
 

3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 

8.4. w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 
(przy użyciu terminala POS) 

 
3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 

8.5 W bankomatach za granicą na terenie EOG ( 
transgraniczna transakcja płatnicza)  

 
3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 

8.6 w bankomatach za granicą poza terenem EOG  3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł 
9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 
10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 
11. Zmiana limitu kredytowego - Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
12. 

Minimalna kwota do zapłaty 
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych i umową 
5% min 50,00 zł 

13. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż 
jedno w cyklu rozliczeniowym) lub wezwania do 
zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o 
kartę 

za każde upomnienie/wezwanie 

 

 dla umów zawartych do 11 marca 2016 r.  Opłata zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej 
 dla umów zawartych po 11 marca 2016 r.  bez opłat 
14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji 

płatniczych na życzenie klienta 
za każde zestawienie 

10 zł 

15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej 
w walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

nie dotyczy  3%   _nie dotyczy 

 
 
 
Rozdział VII. Kredyty i pożyczki 
Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka 
1. Prowizja przygotowawcza: naliczana od kwoty udzielonego 

kredytu/pożyczki lub od kwoty 
odnowienia kredytu (dotyczy 

kredytów w rachunku 
płatniczym), płatna: 

 
- jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do 
dyspozycji kredytobiorcy 

 
1,1 Kredyt gotówkowy  

 udzielenie kredytu gotówkowego: 6% min 50,00 zł 
 Udzielenie Komfortowego kredytu gotówkowego  Od 2% do 5% 

1.2 Kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR)  
 udzielenie kredytu w rachunku płatniczym  6% min. 50,00 zł 
 odnowienie kredytu w rachunku płatniczym na kolejne 12 m-cy  1% min. 50 zł 

1.3 Kredyt EKOlogiczny !  
 udzielenie kredytu 2,00% 

1.4 Kredyt hipoteczny  
 udzielenie kredytu hipotecznego:  
 a) mieszkaniowe, mieszkaniowe „Mieszkanie dla młodych”  1% - 2% 
 c) konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne, konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie  
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 dla stałych klientów 1,50 % min. 300 zł 
 dla pozostałych klientów 1,75 % min. 300 zł 

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek Klienta   
1) kredyty udzielone od 22 lipca 2017 r.  bez opłat 
2) kredyty udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych 

hipotecznie  
 bez opłat 

3) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1 oraz 2 za każdy harmonogram 10,00 zł + 23% Vat tj 12,30 zł  
3. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki / Za zmianę warunków umowy kredytowej naliczana od kwoty 

prolongowanej, płatna 
jednorazowo 

 

 dot. kredytów gotówkowych  1% min 30,00 zł 
 dot. kredytów hipotecznych  1% min. 50,00 zł 

4. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 
trzeciej 

naliczana od kwoty długu, płatna 
jednorazowo 

0,5% 

5. Za zmianę terminów wypłat transz kredytów hipotecznych za każdą zmianę 200 zł 
6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę; naliczana od 

kwoty promesy, płatna 
jednorazowo w dniu wydania 

promesy (Jeżeli klient skorzysta 
z kredytu lub pożyczki, to opłata 

za udzielenie promesy jest 
zwracana) 

200,00 zł 

7. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta za każdą opinię 50,00 zł + 23% VAT tj. 61,50 zł 
8. Za  wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek lub, że 

klient nie figuruje jako dłużnik 
Za każde zaświadczenie 50,00 zł + 23% VAT tj. 61,50 zł 

9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 30,00 zł 
10. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, 

zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 
za każdy duplikat 25,00 zł 

11. 
Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach określonych w 
umowie kredytu/pożyczki 

za każde upomnienie  

 a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.  
koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 

 b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017  
koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 

 c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017  bez opłat 

 
d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 
udzielone po 11 marca 2016 r.  

 bez opłat 

12. 
Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie 
kredytu/pożyczki 

za każde wezwanie  

 a) kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r.  koszt listu poleconego za 
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potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 

 b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017  
koszt listu poleconego za 
potwierdzeniem odbioru wg Cennika 
Usług Pocztowych Poczta Polska S.A. 

 c) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017  bez opłat 

 
d) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim 
udzielone po 11 marca 2016 r.  

 bez opłat 

13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części Nieruchomości/działki za każdy wniosek 100,00 zł +23% Vat tj. 123,00 zł 

14. 
Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych banków, które 
pobierają takie opłaty od Banku ) 

za każdą opinię 
opłata w wysokości stosowanej przez 

bank pobierający taką opłatę od Banku  
15. OPŁATA ZA PRZEPROWADZENIE Inspekcji  u Klienta przed wypłatą kredytu/ każdej 

transzy/ w celu weryfikacji przedmiotu zabezpieczenia 
 

Za każdą inspekcję 
 

75,00 zł 
16  Za wydanie zaświadczenia ( do innego banku) o zwolnieniu hipoteki po spłacie kredytu   150,00 zł +23% Vat tj. 184,50 zł  
17 Za wydanie odpisu umowy kredytowej   30,00 zł +23% Vat tj. 36,90 zł 
18 Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie Klienta lub za Klienta ( np. 

do US, do Sądu) 
Za każdą czynność 10,00 zł 

 
 
Rozdział VIII  Wpłaty i wypłaty kasowe 
Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe:   
1) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku do kwoty 4.000,00 zł ( realizacja 

za pośrednictwem systemu elixir ) 
za każdy dokument wpłaty 0,5% min. 5,00 zł 

2) na rachunek bankowy prowadzony w innym banku do kwoty 4.000,00 zł ( realizacja 
za pośrednictwem systemu Expres elixir) 

za każdy dokument wpłaty 1% min. 10,00 zł 

3) na rachunki Urzędu Skarbowego- w tym mandaty 
 

za każdy dokument wpłaty 10,00 zł 

4) na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 

za każdy dokument wpłaty 10,00 zł 

2. Wypłata- wpłaty kasowej odesłanej przez odbiorcę do wyjaśnienia - z konta 55106 * 
w przypadku kwoty niższej niż opłata stawka ustalana jest indywidualnie przez 
Dyrektora oddziału. 

naliczana od wypłacanej kwoty 0,5% min. 10,00 zł 

3. Opłata za sporządzenie dowodu wpłaty/przelewu na zlecenie Klienta (wew. i zew.) za każdy dokument 4,00 zł  
4. Wymiana bilonu powyżej 50 szt. 

 
Za transakcję  2,00% min. 20 zł +23% VAT 

5. 
Przekazy pieniężne Western Union 

opłaty pobierane zgodnie z 
taryfą Western Union 

_ 

6. Skup i sprzedaż walut 
 

bez opłat 
_ 

7. Sporządzenie kopii  dokumentu bankowego    
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 - dokonana w dniu wykonania operacji  2,00 zł + 23% VAT tj.2,46 zł 
  - z ostatnich 12 m-cy za każdy dokument 10,00 zł + 23% VAT tj.12,30 zł 

 
  - powyżej 12 m-cy  za każdy dokument 20,00 zł + 23% VAT tj.24,60 zł 

 
 - jeżeli nie jest znana dokładna data dokonania wpłaty/przelewu za każdy dokument 50,00 zł + 23% VAT tj.61,50 zł 

 
 
 
 

Rozdział IX. Ubezpieczenia  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI  Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1. Ubezpieczenia Generali 
jednorazowo, rocznie, 
kwartalnie, miesięcznie 

Wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny 
ryzyka przez Ubezpieczyciela 

 
 
 
Dział III. Produkty wycofane z oferty: 
Rozdział Książeczki oszczędnościowe i lokaty terminowe 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Wpłata na/ wypłata z : książeczki a' vista i terminowe, lokaty terminowe bez opłat 

2 Likwidacja książeczki mieszkaniowej łącznie z naliczeniem premii gwarancyjnej 20,00 zł 

3 Likwidacja wkładu oszczędnościowego lokaty bez opłat 

4 Realizacja jednorazowych i stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w BS Ośno 
Lub. 

bez opłat 

5 Realizacja stałych zleceń z książeczek oszczędnościowych na rachunek w innym banku 2,00 zł 

6 Wystawienie nowej książeczki w zamian utraconej 10,00 zł 

7 Umorzenie utraconej książeczki 10,00 zł 

8 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw - cesja 30,00 zł 

9 Wydanie – na wniosek klienta zaświadczenia o obrotach na rachunku 20,00 zł 
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10 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego 20,00 zł 

11 Wystawienie opinii bankowej 50,00 zł 

12 Ustanowienie blokady lokaty 10,00 zł 

13 Zwolnienie blokady lokaty Bez opłat 

   

Rozdział Rachunek depozytowo-kredytowy "TWÓJ DOM" 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku bez opłat 

3 Zmiana kwoty deklarowanej w umowie 10,00 zł 

4 Wpłaty/wypłaty gotówkowe bez opłat 

 
 
 


