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Tab. 1. Operacje kasowe  

Lp.  Rodzaj usługi (czynności)  Tryb pobierania  Stawka  

1. Wpłaty gotówkowe  

1.1. Na rachunek prowadzony w BS Wodzisław  od kwoty wpłaty  bez opłat  

1.2. 
Na rachunek prowadzony w innym banku krajowym (w tym na 
rachunek ZUS)  

od kwoty wpłaty  
0.5%  nie mniej 

niż 3zł  

1.3. Wpłaty na rzecz US  od kwoty wpłaty  
0.5%  nie mniej 

niż 3.5zł  

2. Wypłaty gotówkowe  

2.1. 
Na zlecenie innych instytucji nie posiadających rachunku w BS 
Wodzisław  

jednorazowo  wg zawartej umowy  

2.2. 
Z rachunków oszczędnościowych lub oszczędnościowo-
rozliczeniowych innych banków (prowizję uiszcza pobierający 
gotówkę)  

od kwoty wypłaty  
0.5%  nie mniej 

niż 3.5zł  

2.3. 
Z rachunku zleceń do wypłaty (w przypadku braku lub 
nieczynnego rachunku)  

od kwoty wypłaty  0.5%  

 
 
Tab. 2. Rachunki bankowe osób prywatnych  
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

ROR a`vista PRP 1 
lokaty 

terminowe 

1. Obsługa rachunków 

1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0zł 0zł 0zł 0zł 

1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4zł 2 3zł 2 0zł 0zł 

                                                           
1 PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy 
2 Prowizja nie jest pobierana w miesiącu, w którym założono rachunek oraz w przypadku braku wystąpienia obrotów na rachunku 
w danym miesiącu 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

ROR a`vista PRP 1 
lokaty 

terminowe 

1.3. 
Uaktywnienie rachunku nieczynnego na 
czynny 

jednorazowo 5zł 5zł 5zł - 

1.4. Wydanie książeczki oszczędnościowej 
a`vista 

jednorazowo - 10zł - - 

1.5. 
Wystawienie nowej książeczki zamiast 
utraconej 

jednorazowo - 15zł - - 

1.6. 
Przepisanie książeczki w związku z 
przelewem praw 

jednorazowo - 10zł - - 

1.7. 
Wydanie pojedynczych czeków 
gotówkowych lub gotówkowo-
rozrachunkowych 

jednorazowo 0.5zł - - - 

1.8. 

Prowizja od wpływu środków na 
rachunek ROR lub a’vista z tytułu 
związanego z działalnością rolniczą lub 
gospodarczą. 

od transakcji 
0.5%/0.5% 

min. 1zł 

max. 300zł 

0.5%/0.5% 
min. 1zł 

max. 
300zł 

- - 

2.  Wpłaty i wypłaty kasowe  

2.1.  Wpłata gotówki  od kwoty wpłaty  bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  

2.2.  Wypłata gotówki  od kwoty wypłaty  bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  

2.3.  

Wypłata gotówki z rachunku środków 
pochodzących z tytułu wywłaszczenia 
mienia, a przekazanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad  

od kwoty wypłaty  0.2%  0.2%  -  -  

2.4. 
Nieodebranie awizowanej kwoty  
(dotyczy kwot powyżej 5 tys.zł)  

od kwoty 
awizowanej  

0.1%   0.1%   0.1%   0.1%   

2.5. Wypłata niezamówionej gotówki  
od kwoty 

przekraczającej  
5 tys.zł 

0.2%  0.2%  0.2%  0.2%  

2.6. Realizacja czeku gotówkowego       

2.6.1.  z banku z Grupy BPS  od kwoty wypłaty  bez opłat  bez opłat  bez opłat  -  

2.6.2. z innych banków  od kwoty wypłaty  
0.5%,  

min. 3zł  
0.5%,  

min. 3zł  
bez opłat  -  

3.  Polecenie przelewu  

3.1. Polecenie przelewu wewnętrznego  

3.1.1.  w placówce Banku  za przelew  1zł  1zł  0zł3/1zł  -  

3.1.2.  w systemie bankowości internetowej  za przelew  0zł  0zł  0zł  -  

  3.2.  Polecenie przelewu w systemie ELIXIR  

3.2.1.  
w placówce Banku (za wyjątkiem 
przelewu na rachunek US)  

za przelew  3zł  3zł  0zł 3 / 3zł  -  

3.2.2.  w placówce Banku na rachunek US  za przelew  3,5zł  3,5zł  0zł3/3,5zł -  

3.2.3.  w systemie bankowości internetowej  za przelew  1zł  1zł  0zł3/ 1zł  -  

                                                           
3 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. 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

ROR a`vista PRP 1 
lokaty 

terminowe 

3.3.  
Polecenie przelewu w systemie 
SORBNET 
 

za przelew  30zł  30zł  30zł  -  

4.  Zlecenie przelewu  

4.1. Przyjęcie zlecenia do realizacji  za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  

4.2.  Modyfikacja / odwołanie zlecenia  za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  

4.3.  Zrealizowani przelewu w terminie  za przelew  3zł  3zł  0zł4/3zł  -  

4.4.  

Administrowanie poleceniem przelewu 
bez pokrycia, przyjętym zgodnie z 
umową zawartą z posiadaczem 
rachunku  

za przelew  5zł  5zł  5zł  -  

5.  Polecenie zapłaty  

5.1. Rejestracja polecenia zapłaty  za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  

5.2.  
Modyfikacja / odwołanie polecenia 
zapłaty  za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  

5.3.  Realizacja polecenia zapłaty   za obciążenie  1zł  1zł  0zł 4/ 1zł  -  

5.4.  
Realizacja polecenia zapłaty w obrocie 
dewizowym – tryb standardowy  

od transakcji  40zł  40zł  40zł  -  

5.5.  
Realizacja polecenia zapłaty w obrocie 
dewizowym – tryb pilny  

od transakcji  140zł  140zł  140zł  -  

5.6.  Odmowa polecenia zapłaty  za obciążenie  5zł  5zł  5zł  -  

6.  Internet Banking  

6.1.  Uruchomienie usługi  jednorazowo  0zł  -  0zł  -  

6.2.  Dostęp do systemu  miesięcznie  8zł  -  0zł  -  

7.  SMS Banking   

7.1.  Uruchomienie usługi  jednorazowo  0zł  0zł  0zł  0zł 5 

7.2.  Dostęp do systemu  miesięcznie  1zł  1zł  1zł  1zł 5 

8.  Karty debetowe  

8.1.  Wydanie nowej karty  jednorazowo  0zł  -  0zł  -  

8.2.  Wydanie wznowionej karty  jednorazowo  29zł  -  0zł  -  

8.3.  Obsługa karty debetowej  miesięcznie  6zł  -  0zł  -  

8.4.  Ponowne wygenerowanie numeru PIN  jednorazowo  8zł  -  8zł  -  

8.5.  Wydanie duplikatu karty  jednorazowo  29zł  -  0zł  -  

8.6.  
Wypłata gotówki z bankomatu Grupy 
BPS  

od transakcji  0zł  -  0zł  -  

8.7.  
Wypłatę gotówki z innego bankomatu 
w kraju  od transakcji  4zł  -  0zł6/4zł    

                                                           
4 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. 
5 Usługa dostępna dla Klientów posiadających w Banku inny rachunek rozliczeniowy 
6 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 Grupy BPS w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

ROR a`vista PRP 1 
lokaty 

terminowe 

8.8.  
Wypłata gotówki z bankomatu poza 
granicami kraju  

od transakcji  
3%,  

min.10zł  
-  

3%,  
min.10zł  

-  

8.9.  
Krajowe i transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności bezgotówkowych  

od transakcji  0zł  -  0zł  -  

9.  Wyciąg z rachunku bankowego (na żądanie)  

9.1.  Wydany osobiście  jednorazowo  0zł  0zł  0zł  0zł  

9.2.  Wysłany listem zwykłym  jednorazowo  3zł  3zł  0zł  3zł  

9.3.  Wysłany listem poleconym  jednorazowo  7zł  7zł  0zł  7zł  

10.  Pozostałe opłaty i prowizje  

10.1.  
Przyjęcie i wykonanie pilnej dyspozycji 
w formie zlecenia telefonicznego na 
hasło  

za zlecenie  5zł  5zł  0zł  5zł  

10.2.  

Przyjęcie i wykonanie dyspozycji 
dotyczącej zablokowania środków na 
rachunku oszczędnościowym lub 
lokacie terminowej z tytułu 
zabezpieczenia umów zawartych przez 
posiadacza rachunku w innym banku  

za zlecenie  50zł  50zł  50zł  50zł  

10.3.  

Dokonanie blokady środków na 
rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia (w tym za blokadę 
komorniczą)  

za zlecenie  10zł  10zł  0zł  -  

10.4.  
Dokonanie blokady środków na 
rachunku bankowym na zlecenie 
Klienta  

za zlecenie  5zł  5zł  0zł  0zł  

10.5.  

Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji 
posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci  

za zlecenie  50zł  50zł  50zł  50zł  

10.6.  

Wydanie na żądanie klienta 
zaświadczenia o numerze rachunku 
bankowego (powtórne) lub o stanie 
rachunku bankowego lub 
potwierdzenie wykonania polecenia 
przelewu  

za dokument  5zł  5zł  5zł  5zł  

10.7.  
Sporządzenie odpisu obrotów (na 
jednym rachunku)  

za dokument  10zł  10zł  10zł  10zł  

10.8.  
Udzielenie informacji o wysokości salda 
na rachunku na hasło  

miesięcznie  2zł  2zł  2zł  2zł  

10.9.  
Przekaz zagraniczny skierowany na 
rachunek Klienta banku  

od transakcji  7zł  7zł  7zł  7zł  

10.10 
Załatwienie czynności bankowych poza 
siedzibą banku na wniosek klienta 

za każdy wyjazd 100zł 100zł 100zł 100zł 

 

                                                           
opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Grupy BPS pobierana jest przez 
Bank opłata zgodnie z Taryfa Opłat i Prowizji.  
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Tab. 3. Rachunki bankowe podmiotów instytucjonalnych i rolników indywidualnych 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki 
bieżące 

Rolników 
indywidu

alnych 

Rachunki 
bieżące 

podmiot
ów 

instytucj
onalnych 
(bez rolni 

ków) 

Rachunki 
pomocni

cze 
(dodatko

we) 

Rachu 

nek  

VAT 7 

Rachunki 
Non-

Profit 8 

Lokaty 
termino

we 

1. Obsługa rachunków  

1.1. Otwarcie rachunku  jednorazowo  15zł 15zł 15zł 0zł 0zł 0zł 

1.2. Prowadzenie rachunku  miesięcznie  3zł 9 15zł 5zł 0zł 0zł 0zł 

1.3. 
Uaktywnienie rachunku 
nieczynnego na czynny  jednorazowo  15zł 15zł 15zł 15zł 15zł - 

1.4. Wydanie książeczki czekowej  za dokument  - 10zł 10zł - - - 

1.5. 

Wydanie pojedynczych 
czeków gotówkowych lub 
gotówkowo-
rozrachunkowych  

za dokument  - 0.5zł 0.5zł - - - 

1.6. 

Przelewy dokonywane przez 
posiadacza r-ku z rachunków 
bankowych podmiotów  
instytucjonalnych i rolników 
indywidualnych na ROR lub 
książeczkę a’vista posiadacza 
lub jego współmałżonka 
prowadzone w BS Wodzisław  

od transakcji  

0.5% 

min. 1zł 

max. 
300zł 

0.5% 

min. 1zł 

max. 
300zł 

0.5% 

min. 1zł 

max. 
300zł 

- - - 

2. Wpłaty i wypłaty kasowe  

2.1. Wpłata gotówki  
od kwoty 

wpłaty 
bez 

opłat 
bez 

opłat 
bez 

opłat 
bez 

opłat 
bez 

opłat 
bez 

opłat 

2.2. Wypłata gotówki  
od kwoty 

wypłaty 

wg 
zawartej 
umowy. 

max. 

0.5% lub 
300zł 

wg 
zawartej 
umowy. 

max. 

0.5% lub 
300zł 

wg 
zawartej 
umowy. 

max. 

0.5% lub 
300zł 

- 
bez 

opłat 
bez 

opłat 

2.3. 

Wypłata gotówki z rachunku 
środków pochodzących z 
tytułu wywłaszczenia mienia, 
a przekazanych przez GDDKiA  

od kwoty  
wypłaty  

0.2% 0.2% 0.2% - - - 

2.4. 
Nieodebranie awizowanej 
kwoty (dotyczy kwot powyżej   

5 tys.zł)  

od kwoty 
awizowanej  0.1% 0.1% 0.1% - 0.1% 0.1% 

                                                           
7 Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 
wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment) Bank ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. 
każdemu podmiotowi, będącemu czynnym płatnikiem VAT i posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku 
bankowego – tzw. Rachunku VAT; 
8 Rachunek non profit – rachunek przeznaczony dla organizacji, które prowadząc swoją działalność skupiają się na wspieraniu 
prywatnego lub publicznego dobra, nie kierując się osiągnięciem zysku (np. stowarzyszenia). 
9 Prowizja nie jest pobierana w miesiącu, w którym założono rachunek oraz w przypadku braku wystąpienia obrotów na rachunku 
w danym miesiącu 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki 
bieżące 

Rolników 
indywidu

alnych 

Rachunki 
bieżące 

podmiot
ów 

instytucj
onalnych 
(bez rolni 

ków) 

Rachunki 
pomocni

cze 
(dodatko

we) 

Rachu 

nek  

VAT 7 

Rachunki 
Non-

Profit 8 

Lokaty 
termino

we 

2.5. 
Wypłata niezamówionej 
gotówki  

od kwoty  

przekraczającej 5 
tys.zł  

0.2% 0.2% 0.2% - 0.2% 0.2% 

2.6. 
Nieawizowana wpłata 
powyżej kwoty 200 tys.zł  

od kwoty  

wpłaty  
0.2% 0.2% 0.2% - 0.2% - 

2.7. Realizacja czeku gotówkowego  

2.7.1. z banku z Grupy BPS  
od kwoty  
wypłaty  

bez 
opłat 

bez 
opłat 

bez 
opłat 

- - - 

2.7.2. z innych banków  
od kwoty  

wypłaty  
0.5%,  

min. 3zł 
0.5%,  

min. 3zł 
bez 

opłat 
- - - 

3. Polecenie przelewu  

3.1. Polecenie przelewu wewnętrznego  

3.1.1. w placówce Banku  za przelew  1zł 1zł 1zł - 0zł - 

3.1.2. 
w systemie bankowości 
internetowej  za przelew  0zł 0zł 0zł - 0zł - 

3.2. Polecenie przelewu w systemie ELIXIR  

3.2.1. 
w placówce Banku (za 
wyjątkiem przelewu na 
rachunek US)  

za przelew  3zł  3zł  3zł  -  0zł  -  

3.2.2. w placówce Banku na 
rachunek US  

za przelew  3,5zł  3,5zł  3,5zł  -  0zł  -  

3.2.3. 
w systemie bankowości 
internetowej  

za przelew  1zł  1zł  1zł  -  0zł  -  

3.3. 
Polecenie przelewu w 
systemie SORBNET  za przelew  30zł  30zł  30zł  -  30zł  -  

4. Zlecenie przelewu  

4.1. 
Przyjęcie zlecenia do 
realizacji  

za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  0zł  -  

4.2. 
Modyfikacja / odwołanie 
zlecenia  

za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  0zł  -  

4.3. 
Zrealizowani przelewu w 
terminie  

za przelew  3zł  3zł  3zł  -  0zł  -  

4.4. 

Administrowanie poleceniem 
przelewu bez pokrycia, 
przyjętym zgodnie z umową 
zawartą z posiadaczem 
rachunku  

 

za przelew  5zł  5zł  5zł  -  5zł  -  

5. Polecenie zapłaty  

5.1. Rejestracja polecenia zapłaty  za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  0zł  -  
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki 
bieżące 

Rolników 
indywidu

alnych 

Rachunki 
bieżące 

podmiot
ów 

instytucj
onalnych 
(bez rolni 

ków) 

Rachunki 
pomocni

cze 
(dodatko

we) 

Rachu 

nek  

VAT 7 

Rachunki 
Non-

Profit 8 

Lokaty 
termino

we 

5.2. 
Modyfikacja / odwołanie 
polecenia zapłaty  

za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  0zł  -  

5.3. Realizacja polecenia zapłaty   za obciążenie  1zł  1zł  1zł  -  0zł  -  

5.4. 
Realizacja polecenia zapłaty 
w obrocie dewizowym – tryb 
standardowy  

od transakcji  40zł  40zł  40zł  -  40zł  -  

5.5. 
Realizacja polecenia zapłaty 
w obrocie dewizowym – tryb 
pilny  

od transakcji  140zł  140zł  140zł  -  140zł  -  

5.6. Odmowa polecenia zapłaty  za obciążenie  5zł  5zł  5zł  -  5zł  -  

6. Internet Banking  

6.1. Uruchomienie usługi  jednorazowo  0zł  0zł  0zł  -  0zł  -  

6.2. Dostęp do systemu  miesięcznie  8zł  8zł  8zł  -  0zł  -  

7. Internet Banking dla Firm 

7.1. Uruchomienie usługi  jednorazowo  0zł  0zł  0zł  -  0zł  -  

7.2. Dostęp do systemu  miesięcznie  50zł  50zł  50zł  -  50zł  -  

7.3. Nośnik certyfikatów na USB jednorazowo 
100zł/sz

t. 
100zł/sz

t. 
100zł/sz

t. 
 

100zł/sz
t. 

 

8. SMS Banking  

8.1. Uruchomienie usługi  jednorazowo  0zł  0zł  0zł  -  0zł  0zł 10 

8.2. Dostęp do systemu  miesięcznie  1zł  1zł  1zł  -  0zł  1zł 10 

9. Karty debetowe  

9.1. Wydanie nowej karty  jednorazowo  0zł  0zł  0zł  -  -  -  

9.2. Wydanie wznowionej karty  jednorazowo  29zł  29zł  29zł  -  -  -  

9.3. Obsługa karty debetowej  miesięcznie  6zł  6zł  6zł  -  -  -  

9.4. 
Ponowne wygenerowanie 
numeru PIN  

jednorazowo  8zł  8zł  8zł  -  -  -  

9.5. Wydanie duplikatu karty  jednorazowo  29zł  29zł  29zł  -  -  -  

9.6. 
Wypłata gotówki z 
bankomatu Grupy BPS  od transakcji  0zł  0zł  0zł  -  -  -  

9.7. 
Wypłatę gotówki z innego 
bankomatu w kraju  

od transakcji  4zł  4zł  4zł  -  -  -  

9.8. 
Wypłata gotówki z 
bankomatu poza granicami 
kraju  

od transakcji  
3%,  
min. 
10zł  

3%,  
min. 
10zł  

3%,  
min. 
10zł  

-  -  -  

                                                           
10 Usługa dostępna dla Klientów posiadających w Banku inny rachunek rozliczeniowy 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki 
bieżące 

Rolników 
indywidu

alnych 

Rachunki 
bieżące 

podmiot
ów 

instytucj
onalnych 
(bez rolni 

ków) 

Rachunki 
pomocni

cze 
(dodatko

we) 

Rachu 

nek  

VAT 7 

Rachunki 
Non-

Profit 8 

Lokaty 
termino

we 

9.9. 

Krajowe i transgraniczne 
transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 

  

od transakcji  0zł  0zł  0zł  -  -  -  

10. Wyciąg z rachunku bankowego (na wniosek)  

10.1. 
Sporządzenie i wydanie 
wyciągu osobiście(bez 
załączników)  

za dokument  0zł  0zł  0zł  -  0zł  0zł  

10.2. 
Sporządzenie i wysłanie 
wyciągu listem zwykłym (bez 
załączników)  

za dokument  3zł  3zł  3zł  -  3zł  3zł  

10.3. 
Sporządzenie i wysłanie 
wyciągu listem poleconym 
(bez załączników)  

za dokument  10zł  10zł  10zł  -  10zł  10zł  

10.4. 

Sporządzenie wyciągu 
Klienta, który korzysta z 
usługi Home  

Banking  

za dokument  

1zł +  
0.1zł od 
każdego 
załączni

ka  

1zł +  
0.1zł od 
każdego 
załączni

ka  

1zł +  
0.1zł od 
każdego 
załączni

ka  

-  -  -  

11. Pozostałe opłaty i prowizje  

11.1. 
Przyjęcie i wykonanie pilnej 
dyspozycji w formie zlecenia 
telefonicznego na hasło  

za zlecenie  5zł  5zł  0zł  -  0zł  -  

11.2. 

Przyjęcie i wykonanie 
dyspozycji dotyczącej 
zablokowania środków na 
rachunku oszczędnościowym 
lub lokacie terminowej z 
tytułu zabezpieczenia umów 
zawartych przez posiadacza 
rachunku w innym banku  

za zlecenie  50zł  50zł  50zł  -  50zł  50zł  

11.3. 

Dokonanie blokady środków 
na rachunku bankowym z 
tytułu zabezpieczenia (w tym 
za blokadę komorniczą)  

za zlecenie  10zł  10zł  10zł  -  10zł  -  

11.4. 
Dokonanie blokady środków 
na rachunku bankowym na 
zlecenie Klienta  

za zlecenie  5zł  5zł  5zł  -  5zł  -  

11.5. 

Przyjęcie, zmiana, odwołanie 
dyspozycji posiadacza 
rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci  

za zlecenie  50zł  50zł  50zł  -  50zł  50zł  
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki 
bieżące 

Rolników 
indywidu

alnych 

Rachunki 
bieżące 

podmiot
ów 

instytucj
onalnych 
(bez rolni 

ków) 

Rachunki 
pomocni

cze 
(dodatko

we) 

Rachu 

nek  

VAT 7 

Rachunki 
Non-

Profit 8 

Lokaty 
termino

we 

11.6. 

Wydanie na żądanie klienta 
zaświadczenia o numerze 
rachunku bankowego 
(powtórne) lub o stanie 
rachunku bankowego lub 
potwierdzenie wykonania 
polecenia przelewu  

za dokument  5zł  5zł  5zł  5zł  5zł  5zł  

11.7. 
Sporządzenie odpisu 
obrotów (na jednym 
rachunku)  

za dokument  10zł  10zł  10zł  10zł  10zł  10zł  

11.8. 
Udzielenie informacji o 
wysokości salda na rachunku 
na hasło  

miesięcznie  2zł  2zł  2zł  2zł  0zł  2zł  

11.9. 
Przekaz zagraniczny 
skierowany na rachunek 
Klienta banku  

od transakcji  7zł  7zł  7zł  -  7zł  -  

11.10. Przekaz internetowy  Od transakcji  10zł  10zł  10zł  -  10zł  -  

11.11. 
Załatwienie czynności 
bankowych poza siedzibą 
banku na wniosek klienta 

za każdy wyjazd 100zł 100zł 100zł 100zł 100zł 100zł 

 

Tab. 4. Kredyty i gwarancje bankowe  

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Udzielenie lub odnowienie kredytu w rachunku kredytowym i 
ROR, za wyjątkiem kredytów preferencyjnych 

na okres 

do 3 m-
cy 

od 3  do 
5 m-cy 

od 6 do 
8 m-cy 

od 9 do 
11 m-cy 

od 12  
m-cy 

1.1  przy kwotach do 19 999,99zł  
jednorazowo od kwoty 

kredytu  
1.80% 2.10% 2.40% 2.70% 3.00% 

1.2  
przy kwotach od 20 000zł  
do 49 999,99zł  

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

1.30% 1.60% 1.90% 2.20% 2.50% 

1.3  
przy kwotach od 50 000zł  
do 99 999,99zł  

jednorazowo od kwoty 
kredytu  0.80% 1.10% 1.4% 1.70% 2.00% 

1.4  
przy kwotach od 100 000zł  
do 199 999,99zł  

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

0.30% 0.60% 0.90% 1.20% 1.50% 

1.5  
przy kwotach od 200 000zł  
do 299 999,99zł 

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

0.20% 0.50% 0.70% 0.90% 1.00% 

1.6  przy kwotach od 300 000zł  
do 399 999,99zł 

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

- - - - 0.80% 

1.7  
przy kwotach od 400 000zł  
do 499 999,99zł 

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

- - - - 0.70% 

1.8  przy kwotach od 500 000zł  
jednorazowo od kwoty 

kredytu  

 
- - - - 0.60% 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2.  Przyznanie kredytu preferencyjnego z pomocą ARiMR  

2.1  dla linii kredytowych: RR, Z i PR  
jednorazowo od kwoty 

kredytu  
1.85% 

2.2 dla linii kredytowej MRcsk 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
2% 

2.3  
dla linii kredytowych: K01. K02. DK01 i 
DK02  

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

1% 

3.  Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym (bez ROR)  

3.1  przy kwotach do 19 999,99zł  
jednorazowo od kwoty 

kredytu  
2.50%  

3.2  przy kwotach od 20 000zł do 49 999,99zł  jednorazowo od kwoty 
kredytu  

2.00%  

3.3  
przy kwotach od 50 000.00 zł  
do 99 999.99zł  

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

1.50%  

3.4  
przy kwotach od 100 000.00 zł  
do 249 999.99 zł 

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

1.00%  

3.5  
przy kwotach od 250 000 zł  
do 499 999.99 zł 

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

0.75%  

3.6  
przy kwotach od 500 000 zł  
do 749 999.99 zł 

jednorazowo od kwoty 
kredytu  

0.50%  

3.7 przy kwotach od 750 000 zł  
jednorazowo od kwoty 

kredytu  0.40%  

4.  Administrowanie kredytem preferencyjnym  

4.1  
kredyty do kwoty 200 000zł udzielone do 
10.12.2012  

miesięcznie od salda 
kredytu na początku 

każdego miesiąca  
0.1%  

4.2  
kredyty powyżej kwoty 200 000zł 
udzielone do 10.12.2012  

miesięcznie od salda 
kredytu na początku 

każdego miesiąca  
0.05%  

4.3  
kredyty udzielone od 11.12.2012 do 
31.12.2014 niezależnie od kwoty  

miesięcznie od salda 
kredytu na początku 

każdego miesiąca  
0.2%  

5.  Dokonanie na wniosek klienta zmiany warunków umowy kredytowej  

5.1  
za podwyższenie kwoty przyznanego 
kredytu  

jednorazowo od kwoty 
podwyższenia  

stawki jak za udzielenie kredytu 

5.2  
za zmiany terminów spłat rat kredytu lub 
odsetek  

jednorazowo od kwoty 
odraczanej  2% min. 50zł 

6.  
Wysłanie upomnienia o spłatę odsetek 
lub kredytu  

za dokument  5 x cena listu poleconego 

7.  
Wydanie zezwolenia na wykreślenie 
hipoteki  

za dokument  bez opłat 

8.  Wydanie odpisu umowy o kredyt  za dokument  50zł 

9.  

Udzielenie bankowej informacji o 
obrotach i saldach na rachunku klienta, w 
tym na rachunku kredytowym, na 
wniosek klienta lub za jego zgodą  

za dokument  20zł 

10.  Za wydanie opinii o kliencie na jego 
wniosek  

za dokument  50zł  
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

11.  

Za sporządzenie na wniosek klienta 
oceny jego sytuacji ekonomiczno-
finansowej (w zależności od złożoności 
potrzebnej informacji)  

za dokument  od 50zł do 500zł  

12.  
Za gotowość finansową (dotyczy 
kredytów w rachunkach bieżących i ROR)  

miesięcznie (liczona 
codziennie od salda 

kredytu)  
0.5% w stosunku rocznym  

13.  Korzystane z gwarancji    

13.1  przy kwotach do 100 000.00zł  

kwartalnie od kwoty  

gwarancji za każdy 
rozpoczęty okres trzech 

miesięcy ważności gwarancji  

0.50%  

13.2  
przy kwotach od 100 000.01zł do 299 
999,99zł  

kwartalnie od kwoty  

gwarancji za każdy 
rozpoczęty okres trzech 

miesięcy ważności gwarancji  

0.38%  

13.3  przy kwotach od 300 000.00zł  

kwartalnie od kwoty  

gwarancji za każdy 
rozpoczęty okres trzech 

miesięcy ważności gwarancji  

0.25%  
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Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat bankowych 

 

Pozostałe postanowienia dotyczące stosowania i naliczania opłat i prowizji 
w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu 

 

1. Nie pobiera się prowizji i opłat: 

1) od wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego  

2) od spłat kredytów i odsetek do kredytów (za wyjątkiem zlecenia stałego).  

2. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielenie pisemnej informacji o obrotach i 
stanach rachunków, gdy czynność dokonywana jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa 
Bankowego.  

3. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku, w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. Opłata 
miesięczna za ostatni miesiąc prowadzenia rachunku pobierana jest proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 

4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez Bank Spółdzielczy z klientami 
Banku, na zlecenie, których dokonywane są operacje, jednostki organizacyjne Banku Spółdzielczego pobierają od 
tych podmiotów prowizję i opłaty w wysokości określonej w umowach.  

5. Zarząd Banku może podjąć decyzję o rezygnacji z pobierania części lub wszystkich prowizji  i opłat, jeśli klient 
zrezygnuje z otrzymywania odsetek od wkładów zgromadzonych na rachunkach bieżących i pomocniczych. 
Decyzja o zwolnieniu z pobierania prowizji powinna być poprzedzona przeprowadzeniem analizy rachunku 
bieżącego. 

6. Obowiązek pobierania prowizji i opłat oraz ustalenie ich wysokości spoczywa na pracowniku Banku 
Spółdzielczego przyjmującym dokumenty rozliczeniowe od klienta. Pracownik wpisuje kwotę prowizji/opłaty na 
egzemplarzu dla klienta i pozostającym w kasie. Jeśli formularz nie przewiduje miejsca na prowizję/opłatę, 
wówczas zamieszcza się na nim adnotację „Pobrano prowizję/opłatę zł....gr..... i wpisuje kwotę”.  

7. Prowizję od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż Bank Spółdzielczy pobiera się od 
wpłacającego w dniu wpłaty chyba, że prowizję pobiera się od posiadacza rachunku.   

8. Prowizję za czynności, o których mowa w §3 są pobierane od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w 
ostatnim dniu roboczym miesiąca lub w innym ustalonym dniu.  

9. Zarząd Banku ogłasza w miejscu wykonywania czynności bankowych w sposób ogólnie dostępny stawki prowizji 
i opłat bankowych.  

10. Zarząd Banku Spółdzielczego może ustalić prowizję i opłaty za usługi świadczone przez Bank Spółdzielczy, 
nieuregulowane w Tabeli.  

11. Zarząd Banku Spółdzielczego może negocjować ostateczną wysokość prowizji i opłat związanych z prowadzeniem 
rachunków bankowych oraz udzielanych kredytów. 

12. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.  

 


