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OBOWIĄZUJE OD 15 LIPCA 2020R. 
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczytnie dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Szczytnie, 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. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z 
przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielanie kredytu konsumenckiego). 

4. 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. 

5. 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. 

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża 
pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na 
wszystkich odcinkach dowodu. 

8. 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. 

9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

a) wpłat i wypłat lokat oszczędnościowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-
rozliczeniowych oraz na rachunki płatne na każde żądanie, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,  
b)  wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat kredytów 
realizowanych w gotówce, 
c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy, 
d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza 
odbiorca należności. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o 
obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa 
bankowego. 
e) przelewów i wpłat dokonywanych na rachunki Generali Życie TU S.A., Concordia Polska TU S.A. i Saltus TUW,  
Saltus TU Życie SA tytułem opłaty składek za ubezpieczenie, stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytu. 

10. 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. 

11. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy 
podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN 
pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 

12. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

13. 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. 

14. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży 
produktu/usługi, której dotyczy. 

15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać  
z umów zawieranych z Bankiem. 

16. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku lub osoba przez niego upoważniona może ustalić opłatę inną niż 
przewidziana w Taryfie. 
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RACHUNKI 
TAB 1. Konta osobiste 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 
Aktywne 

POL-
Konto 

 

POL-Konto           
Student         

POL-Konto 
Junior 

POL-
Konto 
Senior 

POL-Konto 
Senior+1) 

PRP21) 

Konto 
Przyjazne 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego2),  miesięcznie 6 zł/0 zł3) 3 zł24) 0 zł 0 zł 0 zł 1 zł 0 zł 

2. 
Elektroniczne kanały dostępu: 

3 
Usługa bankowości elektronicznej: 

3.1 dostęp do systemu4) miesięcznie 0 zł 3 zł24) 0 zł 0 zł 3 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Usługa wymiany walutowej FX Spot 
i FX Order – E-KANTOR 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. 
Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówki w placówce Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wpłata gotówki we wpłatomacie: 

4.2.1 Banku za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2.2 obcych banków za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2.3 Planet Cash za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.3 Wypłata  gotówki6) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. 
Polecenie przelewu  

5.1 
Polecenie przelewu wewnętrznego: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 
Aktywne 

POL-
Konto 

 

POL-Konto           
Student         

POL-Konto 
Junior 

POL-
Konto 
Senior 

POL-Konto 
Senior+1) 

PRP21) 

Konto 
Przyjazne 

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

5.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50zł 

5.2 
Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)7): 

5.2.1 w placówce Banku8) 

za przelew 
4.90 zł 4.90 zł 4.90 zł 4.90 zł 4.90 zł 4.90 zł 

0 zł5) / 4,90 
zł 

5.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 0,50 zł 0 zł5)/0,50zł 

5.3 
Polecenie przelewu zewnętrznego 
w systemie SORBNET za przelew 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 

5.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR9) 

5.4.1 w placówce Banku za przelew 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 9,90 zł 

5.4.2 w systemie bankowości 
elektronicznej 

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

6. 
Polecenie przelewu sepa 

6.1 
W placówce banku: 

6.1.1 do banków krajowych za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

6.1.3 do banków zagranicznych za przelew 4,90 zł 4,90 zł 4,90 zł 4,90 zł 4,90 zł 4,90 zł 4,90 zł 

6.2 
w systemie bankowości internetowej: 

6.2.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.2.2 do banków zagranicznych za przelew 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50zł 

6.3 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

6.3.1 w placówce Banku za przelew 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 

6.3.2 
w systemie bankowości 
internetowej za przelew 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 29 zł 

6.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty10): 

6.4.1 w placówce Banku za przelew 
0,25% 

min. 45zł 
max.200zł 

0,25% 
min. 45zł 
max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

6.4.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 
0,25% 

min. 45zł 
max.200zł 

0,25% 
min. 45zł 
max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

0,25% min. 
45zł 

max.200zł 

6.5 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.5.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.5.2 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie EUR 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

0 zł 
 

6.5.3 
z banków zagranicznych w ramach 
EOG w walucie innej niż EUR 

40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

6.5.4 z banków zagranicznych spoza EOG  40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 
Aktywne 

POL-
Konto 

 

POL-Konto           
Student         

POL-Konto 
Junior 

POL-
Konto 
Senior 

POL-Konto 
Senior+1) 

PRP21) 

Konto 
Przyjazne 

6.6 Dodatkowe opłaty: 

6.6.1 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 
na wniosek Klienta (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty) 

od transakcji 
0,30% 

min.30 zł 
max.200zł 

0,30% 
min.30 zł 
max.200zł 

0,30% 
min.30 zł 
max.200zł 

0,30% 
min.30 zł 
max.200zł 

0,30% 
min.30 zł 
max.200zł 

0,30% min.30 
zł max.200zł 

0,30% 
min.30 zł 
max.200zł 

6.6.2 

Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta 11) 

za zlecenie 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

6.6.3 
Realizacja polecenia przelewu w 
trybie niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

od transakcji 120zł 120zł 120zł 120zł 120zł 120zł 120zł 

6.6.4 Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

za przelew 100zł 100zł 100zł 100zł 100zł 100zł 100zł 

6.6.5 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta 

od transakcji 

100zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

6.6.7 
Opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

7. 
Zlecenie stałe 

7.1 
Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego: 

7.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

7.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 
realizacja zlecenia stałego: 

7.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 1 zł 1 zł 0 zł 5)/ 2 zł 

7.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 0 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 0,50 zł 

0 zł 5)/ 0,50 
zł 

8. 
Polecenie zapłaty 

8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2 
Modyfikacja/ odwołanie polecenia 
zapłaty 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 

8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

9. 
Karty debetowe12): 
VISA Classic Debetowa, VISA payWave, naklejka VISA, MasterCard PayPass, VISA Przyjazne Konto, Karta niespersonalizowana 

9.1 Wydanie/wznowienie karty 
płatniczej debetowej 

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

9.2 Wydanie duplikatu karty13) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

9.4 Obsługa  karty debetowej miesięcznie 
3,00 zł 
/ 0 zł18) 

1 zł24) 1 zł 0 zł 1 zł 0 zł 0 zł 

9.5 

Krajowe i zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 

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

9.6 
Wypłaty gotówki: 

9.6.1 
we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS 

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



 
7 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 
Aktywne 

POL-
Konto 

 

POL-Konto           
Student         

POL-Konto 
Junior 

POL-
Konto 
Senior 

POL-Konto 
Senior+1) 

PRP21) 

Konto 
Przyjazne 

zgodnie z zawartymi umowami14) 

9.6.2 w innych bankomatach w kraju 
2% 

min.5zł 
2% 

min.5zł 
2% min.5zł 2% min.5zł 2% min.5zł 2% min.5zł 

0 zł17)/ 2% 
min.5zł 

9.6.3 

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

2% 
min.5zł 

2% 
min.5zł 2% min.5zł 2% min.5zł 2% min.5zł 2% min.5zł 2% min.5zł 

 

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.10zł 

3% 
min.10zł 

3% 
min.10zł 

3% 
min.10zł 

3% 
min.10zł 

3% min.10zł 3% min.10zł 

9.6.4 
w punktach akceptujących kartę w 
kraju 

3%, min. 
10 zł 

3%, min. 
10 zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

9.6.5 w punktach akceptujących kartę za 
granicą 

3%, min. 
10 zł 

3%, min. 
10 zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

9.6.6 w placówkach Poczty Polskiej 3%, min. 
10 zł 

3%, min. 
10 zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

3%, min. 10 
zł 

9.6.7 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 1 000 zł 

9.7 Sprawdzanie salda w bankomacie15) 

od transakcji 

0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

9.8 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Klienta 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.9 
Zmiana numeru PIN w 
bankomatach świadczących taką 
usługę 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

9.10 Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł - 

9.11 Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie karty 

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

9.12 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

9.13 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.14 
Odblokowanie karty po 
trzykrotnym błędnym podaniu kodu 
PIN na wniosek użytkownika karty 

jednorazowo 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 9 zł 

10. 
Wyciąg z rachunku bankowego: 

10.1 wyciąg miesięczny wysłany pocztą 
elektroniczną/odbierany w banku  

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

10.2 
wyciąg miesięczny w formie 
papierowej wysłany listem zwykłym 

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

10.3 
duplikat wyciągu miesięcznego w 
placówce Banku16) 

za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.4 wyciąg dzienny: 

10.4.1 odbierany w Banku16) 

za wyciąg 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10.4.2 wysłany pocztą tradycyjną 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

10.4.3 wysyłany na e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.5 
Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania  

Stawka  

POL-Konto 
Aktywne 

POL-
Konto 

 

POL-Konto           
Student         

POL-Konto 
Junior 

POL-
Konto 
Senior 

POL-Konto 
Senior+1) 

PRP21) 

Konto 
Przyjazne 

potwierdzenia realizacji przekazu16) 

11. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12. 

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

od 
dyspozycji 

10 zł + 5 
zł za 

każdy 
rachunek 

10 zł + 5 
zł za 

każdy 
rachunek 

10 zł + 5 zł 
za każdy 
rachunek 

- 
10 zł + 5 zł 
za każdy 
rachunek 

10 zł + 5 zł za 
każdy 

rachunek 

10 zł + 5 zł 
za każdy 
rachunek 

12.1 

Odwołanie dyspozycji 
(oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego śmierci 

od 
dyspozycji 

10 zł 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł 

13. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

13.1 z Bankiem 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 z innymi bankami 100 zł 100 zł 100 zł - 100 zł 100 zł 100 zł 

14. 
Potwierdzenie wykonania blokady 
środków 

20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 

15.1 
Assistance20) 

 

15.1.1 
przez pierwsze 12 miesięcy ochrony 
ubezpieczeniowej 

miesięcznie ----- -------- --------- ---------- -------- 0zł -------- 

15.1.2 
od 13 miesiąca ochrony 
ubezpieczeniowej 

miesięcznie ---------- ---------- ---------- ------------- ----------- 0,60zł ----------- 

15.2 
Przesłanie do ZUS dyspozycji posiadacza przekazywania świadczenia ZUS na „Pol-Konto Senior+” w Banku: 

15.2.1 
W formie elektronicznej za wysyłkę ----- -------- --------- ---------- -------- 0zł -------- 

15.2.2 
W formie papierowej pocztą za wysyłkę ---------- ---------- ---------- ------------- ----------- Wg kosztów 

rzeczywistych 
----------- 

16. Zmiana rodzaju rachunku jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 

17. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego 19) 

jednorazowo 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

18. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku poprzedniego19) 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

19. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku 

19.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 
0 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 
0 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

19.2 
powiadomienie SMS 
 

miesięcznie 
zbiorczo 

0,30 zł22) 2,00 zł23) 

/ 0,30 zł 
2,00 zł23) 

/ 0,30 zł 
0,30 zł22) 0 zł 2,00 zł23) 

/ 0,30 zł 
2,00 zł23) 

/ 0,30 zł 

20. 
Przeniesienie rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowego z 
innego banku na wniosek klienta. 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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1) Umowy zawarte od 15.12.2017r. do 31.10.2019r. 
2) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 
3) Opłata nie zostanie pobrana jeżeli w poprzednim miesiącu łączne wpływy zewnętrzne na Pol-Konto Aktywne wynosiły nie mniej niż wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w Rozporządzeniu Rady Ministrów na dany rok kalendarzowy (do kalkulacji łącznych wpływów 
nie uwzględnia się przelewów z innych rachunków przeznaczonych dla Klientów indywidualnych prowadzonych na rzecz Posiadacza rachunku w 
Banku Spółdzielczym w Szczytnie oraz wpłat gotówkowych). 

4) Opłata pobierana jest od miesiąca aktywacji usługi bankowości elektronicznej. 
5) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016r. 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, 

6) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, 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. 

7) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank  
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana  
w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

8) w przypadku wpływu na rachunek emerytury/renty oraz posiadania Szczycieńskiej Karty Seniora 60 PLUS pobiera się 50% obowiązującej stawki; 
9) Maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł. 
10) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
11) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
12) 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. 
13) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
14) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
15) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
16) Na życzenie Klienta. 
17) 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 Taryfa Opłat i Prowizji. 

18) Opłata nie zostanie pobrana, jeżeli w poprzednim miesiącu zostały dokonane i zaksięgowane na Pol - Koncie Aktywnym płatności bezgotówkowe 
kartą płatniczą na kwotę min. 600 zł. 

19) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
20) Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia assistance dla posiadaczy rachunków bankowych 

w ramach promocji „Wygodne konto dla Klientów ZUS” wręczanych Uczestnikowi przy zawarciu Umowy o prowadzenie „Pol-Konto Senior+”; 
21)  PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy; 
22) Pierwszych 10 komunikatów SMS w miesiącu bez opłat; 
23) Opłata za pierwszych 10 SMS w miesiącu; 
24) Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 50% stawki obowiązującej prowizji/opłaty. Oferta dotyczy wyłącznie  rachunku POL-Konto z wyciągiem 

dostarczanym w formie elektronicznej. 
 
 
TAB 2. Pozostałe rachunki bankowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

KONTO + 

Rachunek 
oszczędnościowy 
POL-IKE/POL-IKZE 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP/Rad 
Rodziców/SKO 

Rachunek 
oszczędnościowy 

POL-PLUS2) 

1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 6 zł/0zł15) 0 zł 

2. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 Usługa bankowości elektronicznej: 

3.1.1 dostęp do systemu4) miesięcznie 20 zł5) 0 zł 3 zł 0 zł 3) 0 zł 

3.2 Powiadomienia SMS 
za każdy sms 
wysłany przez 

Bank 

 
2,00 zł6) / 0,30 zł 0 zł6) / 0,30 zł 2,00 zł6) / 0,30 zł 2,00 zł6) / 0,30 zł 3) 2,00 zł6) / 0,30 zł 

3.3 Telefoniczna usługa na 
hasło 

miesięcznie 2 zł 0 zł 0 zł 2 zł 3) 2 zł 

4. Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Wypłata gotówki w trakcie jednego okresu rozliczeniowego7) 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

KONTO + 

Rachunek 
oszczędnościowy 
POL-IKE/POL-IKZE 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP/Rad 
Rodziców/SKO 

Rachunek 
oszczędnościowy 

POL-PLUS2) 

5.1.1 pierwsza wypłata  od kwoty 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 kolejna wypłata niezależnie 
od formy 

od kwoty 10 zł - 0 zł 0 zł 10 zł 

5. Przelewy krajowe 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

10 zł8) - 0 zł 2 zł 10 zł8) 

5.1.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

10 zł8) - 0,50 zł 0,50 zł 3) - 

5.2 Polecenie przelewu  (w systemie ELIXIR)9): 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

10 zł8) - 4,90 zł 4,90 zł 10 zł8) 

5.2.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

10 zł8) - 0,50 zł 0,50 zł 3) - 

5.3 
Polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
SORBNET 

29 zł - 29 zł 29 zł 29 zł 

6. Polecenie przelewu sepa: 

6.1 W placówce banku: 

6.1.1 Do banków krajowych za przelew 25 zł8) - 25 zł 25 zł 25 zł 

6.1.2 Do banków zagranicznych za przelew 4,90 zł - 4,90 zł 4,90 zł 4,90 zł 

6.2 W systemie bankowości elektronicznej: 

6.2.1 Do banków krajowych za przelew 10 zł8) - 20 zł 20 zł3) - 

6.2.2 Do banków zagranicznych za przelew 10 zł8) - 0,50 zł 0,50 zł3) - 

7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 

7.1 w placówce Banku za przelew 29 zł - 29 zł 29 zł 29 zł 

7.2 w systemie bankowości 
elektronicznej 

za przelew 29 zł - 29 zł 29 zł3) - 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty10): 

8.1 w placówce Banku za przelew 
0,25% min. 45zł 

max.200zł 
- 

0,25% min. 45zł 
max.200zł 

0,25% min. 45zł 
max.200zł 

0,25% min. 45zł 
max.200zł 

8.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

za przelew 
0,25% min. 45zł 

max.200zł 
- 

0,25% min. 45zł 
max.200zł 

0,25% min. 45zł 
max.200zł3) 

0,25% min. 45zł 
max.200zł 

9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego z banków krajowych i zagranicznych: 

9.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

20 zł - 20 zł 20 zł 20 zł 

9.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

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

40 zł - 40 zł 40 zł 40 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

KONTO + 

Rachunek 
oszczędnościowy 
POL-IKE/POL-IKZE 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP/Rad 
Rodziców/SKO 

Rachunek 
oszczędnościowy 

POL-PLUS2) 

9.4 
z banków zagranicznych 
spoza EOG  40 zł - 40 zł 40 zł 40 zł 

10. Dodatkowe opłaty: 

10.1 

Zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu na wniosek Klienta 
(opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty) 

od transakcji 0,30% min.30 zł 
max.200zł 

- 0,30% min.30 zł 
max.200zł 

0,30% min.30 zł 
max.200zł 

0,30% min.30 zł 
max.200zł 

10.2 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia 
przelewu/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta 11) 

za zlecenie 
100 zł + koszty 

banków trzecich - 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
100 zł + koszty 

banków trzecich 
100 zł + koszty 

banków trzecich 

10.3 

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

od transakcji 120zł - 120zł 120zł 120zł 

10.4 
Realizacja polecenia 
przelewu z opcją kosztową 
OUR 

za przelew 100zł - 100zł 100zł 100zł 

10.5 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na 
zlecenie Klienta 

od transakcji 100zł + koszty 
banków trzecich 

- 100zł + koszty 
banków trzecich 

100zł + koszty 
banków trzecich 

100zł + koszty 
banków trzecich 

10.6 
Opłata za obsługę 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego i rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
35 zł - 35 zł - 35 zł 

10.7 

Wypłata/Wypłata 
transferowa/Zwrot z 
rachunku 
oszczędnościowego przed 
upływem 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy 
rachunku 

od transakcji - 50 zł - - - 

11. Wyciąg z rachunku bankowego: 

11.1 

wyciąg miesięczny, za 
miesiąc kalendarzowy 
wysyłany pocztą , na e-mail, 
odbierany w Banku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 
duplikat wyciągu 
miesięcznego w placówce 
Banku12) 

za wyciąg 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.3 wyciąg dzienny odbierany w 
Banku12) 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

11.4 
wyciąg dzienny wysłany 
pocztą 

6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

11.5 
wyciąg dzienny wysłany na 
e-mail 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.6 

Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji 
przekazu12) 

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

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

12.1 
za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

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

12.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13. 
Przyjęcie lub zmiana 
dyspozycji 
(oświadczenia) 

od dyspozycji 
10 zł + 5 zł za 

każdy rachunek 15 zł13) 10 zł + 5 zł za 
każdy rachunek - 

10 zł + 5 zł za 
każdy rachunek 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

KONTO + 

Rachunek 
oszczędnościowy 
POL-IKE/POL-IKZE 

Rachunek 
oszczędnościowy 

w walucie1) 

Rachunek 
oszczędnościowy 

dla PKZP/Rad 
Rodziców/SKO 

Rachunek 
oszczędnościowy 

POL-PLUS2) 

posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia 
środków 
zgromadzonych na 
rachunku na wypadek 
jego śmierci 

13.1 

Odwołanie dyspozycji 
(oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków 
zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego 
śmierci 

od dyspozycji 10 zł 0 zł 10 zł - 10 zł 

14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

14.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł - 0 zł - 0 zł 

14.2 z innymi bankami 
jednorazowo 

100 zł - 100 zł - 100 zł 

15. 
Potwierdzenie wykonania 
blokady środków 20 zł - 20 zł - 20 zł 

16. 

Wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku 
bieżącego 14) 

jednorazowo 

5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 

17. 

Wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku 
poprzedniego14) 

10 zł - 10 zł 5 zł 5 zł 

 
1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP; 
2) Umowy zawarte do 14.06.2019r. 
3) Brak usługi dla rachunków SKO; 
4) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
5) Opłata jednorazowa. Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych; 
6) Opłata za pierwszych 10 SMS w miesiącu; 
7) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, 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 równowartość 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. 

8) Opłata za realizację pierwszej dowolnej transakcji w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych niniejszym przypisem lub pierwsza wypłata 
gotówkowa wynosi 0 zł. Za drugą i kolejną transakcję w miesiącu, z grupy transakcji oznaczonych w ten sposób oraz wypłaty gotówkowej, jest 
pobierana opłata w wysokości określonej dla danej transakcji. 

9) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank  
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w 
systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

10) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
11) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
12) Na życzenie Klienta. 
13) Ustanowienie osoby Uprawnionej do dysponowania środkami po śmierci Oszczędzającego po zawarciu umowy; 
14) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r; 
15) Dotyczy SKO. 
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RACHUNKI POWIERNICZE 
TAB 3. Rachunki powiernicze w złotych i walutach obcych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.1 Otwarcie rachunku  od transakcji 0 zł 

1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 
Zgodnie z zapisami zawartymi w 

umowie 
 

OSZCZĘDNOŚCI 
TAB 4. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunki lokaty w złotych Rachunki lokaty w walutach obcych 

1. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 0 zł 

4. Wpłaty i wypłaty  

4.1 Wpłata gotówki 
za wpłatę lub 

wypłatę 

0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówki1) 0 zł 0 zł 

5. Przelewy krajowe 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)2): 

5.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

4,90 zł 4,90 zł 

5.3 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie 
SORBNET - w placówce Banku 

29 zł 29 zł 

1) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, 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 równowartość 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. 

2) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank  
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 

 
TAB 5. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  
Stawka 

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

1.1 
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) – od 
każdego dokumentu. za dokument 10 zł 

1.2 
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 

1.2.1 
a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 

 
5 zł 

1.2.2 
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 

 
10 zł 

 
Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 

2. 
Sporządzenie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym: 

2.1 
za rok bieżący 
 za zestawienie 5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
 

Stawka 

2.2 
za rok poprzedni 

za zestawienie 10 zł 

3.1 
Przyjęcie lub zmiana dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

od dyspozycji 10 zł + 5 zł za każdy rachunek 

3.2 
Odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego 
śmierci 

od dyspozycji 10 zł 

4. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów 

4.1 
z Bankiem 

za umowę 
0 zł 

4.2 
z innymi bankami. 

za umowę 
100,00 zł 

4.3 
Potwierdzenie wykonania blokady środków. 

od transakcji 20 zł 

5. 
Przeniesienie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego 
banku na wniosek klienta. od transakcji 0 zł 

 

KARTY BANKOWE 
 
TAB 6.Karta debetowa EURO 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Karta debetowa VISA EURO 

 
Stawka 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Opłata za wydanie karty debetowej jednorazowo 0 EUR 

1.2 Opłata za miesięczną obsługę karty debetowej1) miesięcznie 1 EUR 

1.3 Wznowienie karty 
jednorazowo 

 

0 EUR 

1.4.  Wydanie duplikatu karty2) 5 EUR 

2. Transakcje  oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej EURO do płatności bezgotówkowych3) od transakcji 0 EUR 

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 EUR 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 3% min. 1,5 EUR 

2.2.3 
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej EURO do płatności gotówkowych  

3% min. 2,5 EUR 

2.2.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,5 EUR 

2.2.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 2,5 EUR 

2.2.6 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,5 EUR 

3. Inne opłaty 

3.1 
Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie karty 
jednorazowo 

od transakcji 0 EUR 

3.2 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek Klienta od zlecenia 2,50 EUR 

3.4 Sprawdzanie salda w bankomacie5) od transakcji 0 EUR 

1) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
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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. 

 
TAB 7. Karty kredytowe4) 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

 

BPS Visa 
Credit/ 

MasterCard 
Credit 

Visa Gold/ World 
MasterCard 

 

Visa Classic 
 

1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
2. Wznowienie karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
3. Obsługa karty kredytowej1):      

3.1 
w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji 
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek 
karty wynosi: 

  
 

 

3.1.1 mniej niż  6 600 zł po 11 miesiącach od 
dnia wydania karty 

- - 54 zł 
3.1.2 co najmniej  6 600 zł - - 0 zł 

3.2 
od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji 
bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek 
karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: 

  
 

 

3.2.1 mniej niż  600 zł 
miesięcznie 

- - 4,5 zł 
3.2.2 co najmniej  600 zł - - 0 zł 

4. 
Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku 
poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i 
gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 

  
 

 

4.1 mniej niż 6 000 zł 

rocznie 

54 zł - - 
4.2  co najmniej 6 000 zł 0 zł - - 
4.3 mniej niż 25 000 zł - 150 zł - 
4.4  co najmniej 25 000 zł - 0 zł - 
5. Wydanie dodatkowej karty jednorazowo - 0 zł - 
6. Obsługa dodatkowej karty rocznie - 25 zł - 
7. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 0 zł 25 zł 0 zł 

8. 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 
usługę 

jednorazowo - - 
0 zł 

9. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika karty 

jednorazowo 
0 zł 0 zł 0 zł 

10. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika karty 

jednorazowo - - 0 zł 

11. Transakcje bezgotówkowe2) jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 
 

    

12.1 w kraju 

jednorazowo 

3 % 
min. 5 zł 

3 % 
min. 5 zł 

3 % 
min. 5 zł 

12.2 
za granicą, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR 

3 % 
min. 5 zł 

 
3 % 

min. 5 zł 
 3 % 

min. 5 zł 

12.3 
za granicą , w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

3 % 
min. 10 zł 

 
3 % 

min. 10 zł 

2 % 
min. 20 zł 

13. Przelew z karty za przelew 3 % 
min. 10 zł 

3 % 
min. 10 zł 

3 % 
min. 10 zł 

14. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

15. 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek 
Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo - - 3 zł 

16. 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 
10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

17. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
18. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo - - 0 zł 
19. Obsługa nieterminowej spłaty3) jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

Miesięcznie od kwoty 
salda końcowego 

okresu 
rozliczeniowego 

3% 
min. 40 zł 

3% 
min. 40 zł 

3% 
min. 40 zł 

1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia 15.06.2007 roku. 
2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 
4) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, 

przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 
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KREDYTY  
TAB 8. Kredyty gotówkowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
0 % 

2. Udzielenie kredytu: 
 

2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka:5) 

2.1.1 dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i 
rozliczeniowych jednorazowo 

od kwoty kredytu 
5 % 

2.1.2 dla pozostałych Klientów 6 % 
2.2 Kredyt dla Seniora 
2.2.1 dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych jednorazowo 

od kwoty kredytu 
             4 % 

2.2.2 dla pozostałych Klientów              5 % 
2.3 Kredyt Odnawialny:1)   

2.3.1 dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto jednorazowo 
od kwoty kredytu 

2,00 % 
min. 50 zł 

3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 
od kwoty kredytu 

0 zł 

4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem2) jednorazowo 
od kwoty wcześniejszej spłaty 

0% 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo 
od kwoty prolongowanej 

2,00 % 
min. 50,00 zł 

6. 
Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku 
oszczędnościowo-rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy 
dotychczasową a nową wysokością kredytu). 

jednorazowo 
od kwoty podwyższenia 

2,00 %  
min 25,00 zł 

7. 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

za aneks 100 zł 

8. Wyciąg z rachunku kredytowego Jednorazowo  30 zł 

9. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy od 
jednego kredytu 

Jednorazowo 100 zł 

10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł 

11. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + 1zł za 
każdą stronę 

12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty3) jednorazowo 0 zł 

13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy4) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 
1) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 
2) Nie dotyczy kredytu odnawialnego oraz kredytu Bezpieczna Gotówka. 
3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 

zabezpieczenia kredytu. 
4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji; 
5) Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 25% obniżki prowizji jednak nie wiejącej niż 100,00 zł. 
 
TAB 9. Kredyty hipoteczne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 0% 

2. 1) Udzielenie kredytu Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Rodzina na Swoim/ Kredyt Konsolidacyjny1) 

2) Udzielenie Kredytu Mój Dom w promocji „Pakiet domowych finansów”2) 
od 1,50% min. 300,00 zł 

0,99%  
3. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej.3) 0,50% min. 100,00 zł 
4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 0 zł 
5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem:  

do 3 lat trwania Umowy kredytu4) 0% 
powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 0% 

6. Podwyższenie kwoty kredytu (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 1,50% min. 200,00 zł 
7. Opłata za sporządzenie aneksu - dotyczy zmian innych postanowień Umowy na wniosek Kredytobiorcy 100,00 zł 
8. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt kredytobiorcy 300,00 zł 
9. Opłata za badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75,00 zł 

10. Opłata za opinie dotyczącą zabezpieczenia kredytu 100,00 zł 
11. Opłata za opinię dotyczącą spłat kredytu 100,00 zł 
12. Opłata za wystawienie zaświadczenia/opinii w innym zakresie 150,00 zł 
13. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu5) 100,00 zł 
14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł 
15. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 50,00 zł 
16. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 0 zł 
17. Wysłanie wezwania do przedstawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie budynku/potwierdzenia 

zgłoszenia budynku, który jest celem kredytowania, do użytkowania (po 24 miesiącach od uruchomienia kredyt) 50,00 zł 

18. Wysłanie wezwania dotyczącego nierozliczenia ostatniej transzy kredytu  w terminie 90 dni od jej uruchomienia 
(w uzasadnionych przypadkach Bank może przedłużyć ten termin na wniosek Kredytobiorcy) 

50,00 zł 

19. Wysłanie wezwania do dostarczenia polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, 50,00 zł 
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dotyczącej ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu6) 

20. Wysłanie treści archiwalnego harmonogramu spłat na życzenie klienta 30,00 zł 
21. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy7) według kosztów rzeczywistych 

1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku 
celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania kredytów w innych bankach. 

2) Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od  01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu 
mieszkaniowego Mój Dom – „Pakiet domowych finansów” dostępnym w Banku i na stronie internetowej www.bsszczytno.pl. Prowizji nie pobiera się w 
przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. 

3) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za 
udzielenie kredytu. 

4) Prowizji nie pobiera się od kredytów, dla których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 
5) Pierwsza inspekcja 0 zł. Opłata pobierana przed uruchomieniem transzy. 
6) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zestawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 
7) Wysłanie wezwania po upływie terminu ważności polisy ubezpieczeniowej. 

 
 
INNE USŁUGI 
TAB 100. Usługa BLIK 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

 Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

1.1 
Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi 
BLIK 

od transakcji 0 zł 

 Wypłata gotówki w bankomatach : 

1.2 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych, zgodnie z zawartymi umowami1) 

od transakcji 
0 zł 

1.3 w innych bankomatach w kraju 3 zł 

1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
 
TAB 111. Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy 
za dokument 

50 zł + 1 zł za każdą stronę 

2. Wydanie opinii o kliencie na wniosek Klienta 100 zł 

3. Wydanie zaświadczenia o rachunku na wniosek Klienta  50 zł 

4.1 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek 
osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 

jednorazowo 

50 zł 

4.2 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek 
osoby będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 

10 zł 

5. 
Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na 
zlecenie Klienta1) 

40 zł + koszty rzeczywiste 

6. Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie2) 

6.1 odbierane w placówce Banku 
od zapytania 

25 zł 

6.2 wysyłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 35 zł 

7. 
Odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem 
nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 

jednorazowo 
25 zł 

8. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, 
określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego.3) 

 
50 zł 

9. Zawarcie na wniosek klienta umowy ugody  150,00 zł 
 
1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
2) Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 
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3) opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec BS zasadę wzajemności. 

DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 
TAB 122. Depozyty wartościowe i rzeczowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przechowywanie depozytu1)2):  

1.1 Duplikat kluczy miesięcznie 25 zł 

1.2 
Bony oszczędnościowe i inne dokumenty za wyjątkiem papierów 
wartościowych 

miesięcznie 15 zł 

1.3 Papiery wartościowe (bony skarbowe, obligacje, itp.) rocznie 1 % min. 25 zł max. 150 zł 

 
1) opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości 
2) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Opłaty wyszczególnione w niniejszym punkcie ulegają zwiększeniu o kwotę 

naliczonego podatku. 
 

 
PRODUKTY WYCOFANE Z BIEŻĄCEJ OFERT BANKU 
TAB 133. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych oraz rachunki oszczędnościowe w złotych potwierdzonych 
książeczką 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki terminowych lokat 
oszczędnościowych potwierdzone 

książeczką 

Rachunki płatne na każde żądanie 
potwierdzone książeczką (dla Umów 

zawartych do dnia 01.03.2019r.) 

1. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 0 zł 

2. Wydanie książeczki za książeczkę 0 zł 10 zł 

3. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w 
drodze cesji 

od czynności 15 zł 15 zł 

4. Wpłaty i wypłaty  

4.1 Wpłata gotówki 
za wpłatę lub 

wypłatę 

0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówki1): 0 zł 0 zł 

5. Przelewy krajowe 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku za przelew 0,50 zł 0,50 zł 

5.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)2): 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

4,90 zł 4,90 zł 

5.3 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie 
SORBNET - w placówce Banku 29 zł 29 zł 

5.4 
Polecenie przelewu natychmiastowego na 
rachunek w innym banku krajowym w systemie 
Express ELIXIR3) 

9,90 zł 9,90 zł 

6. 
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji 
wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 

za zastrzeżenie 50 zł 50 zł4) 

7. 

Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji 
wypłat z książeczki oszczędnościowej na 
podstawie zawiadomienia o zajęciu 
wierzytelności przez uprawniony organ w związku 
z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym 
lub zabezpieczającym 

za zastrzeżeni 50 zł 50 zł 



 
19 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki terminowych lokat 
oszczędnościowych potwierdzone 

książeczką 

Rachunki płatne na każde żądanie 
potwierdzone książeczką (dla Umów 

zawartych do dnia 01.03.2019r.) 

8. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

1) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, 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 równowartość 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. 

2) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 
SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 

3) Maksymalna kwota przelewu to 5 000 zł. 
4) W przypadku likwidacji rachunku nie pobiera się opłaty za zastrzeżenie. 
 


