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Rozdział 1    POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

Użyte w niniejszych zasadach określenia oznaczają 

1) Bank – Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, 

2) Oddział – jednostka organizacyjna Banku, wykonująca obsługę klienta, 

3) Elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z SBL w 

Złotowie lub SBL w Złotowie z posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci 

teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis 

internetowy (bankowość elektroniczna), 

4) Filia, Punkt kasowy – jednostka organizacyjna Banku wykonująca obsługę klienta, 

5) Taryfa – taryfa prowizji i opłat pobieranych przez SBL w Złotowie za czynności bankowe 

w obrocie krajowym, 

6) Oferta promocyjna – oferta kierowana z inicjatywy Banku do potencjalnych klientów, 

mająca na celu ich pozyskanie, określająca w szczególności proponowany zakres 

współpracy oraz warunki cenowe, 

7) Pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych klientów, 

8) Prowizja – stawka wyrażona procentowo lub procentowo z jednoczesnym określeniem 

minimalnej kwoty; wyjątek stanowią prowizje od wpłat gotówkowych na rachunki 

bankowe i wypłat gotówkowych z rachunków bankowych, gdzie stawka prowizji może 

być wyrażona procentowo lub kwotowo, 

9) Opłata – kwota wyrażona w złotych, 

10) Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

11) Regulamin – Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków 

bankowych dla klientów indywidualnych / Regulamin świadczenia usług w zakresie 

prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. 

 

 

Rozdział 2  ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT PRZEZ SBL W ZŁOTOWIE. 

 

§ 2 

1. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Prowizje i opłaty pobierane są w następujących terminach: 

a) niezwłocznie w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,  

b) cyklicznie lub  

c) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy 

klientem a SBL w Złotowie. 

5. Opłaty cykliczne, o których mowa w pkt. 4b, pobierane są w następujących terminach: 

a) raz w miesiącu - w przypadku opłat określonych indywidualnie w umowach 

zawartych pomiędzy klientem a SBL w Złotowie. 

b) 1 dnia roboczego każdego miesiąca - w przypadku opłat za korzystanie z usługi IBF                         

i przechowywania wartości w depozycie, 
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c) ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca – w przypadku opłat za prowadzenie 

rachunków, w przypadku zamknięcia w trakcie miesiąca rachunków bieżących i 

pomocniczych w dniu ich likwidacji. 

6. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi 

określone są w regulaminach. 

7. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty 

wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach. 

8. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są regulaminach albo umowach 

funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie SBL                

w Złotowie  

9. W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat. 

10. Nie pobiera się prowizji i opłat za: 

1) Otwarcie i prowadzenie rachunków jednostek prowadzących działalność 

charytatywną, na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 

2) Wpłaty na rachunki oraz wypłaty z rachunków, o których mowa pkt.1, a także wpłaty 

na te rachunki prowadzone przez inne banki. 

3) Wpłaty z tytułu innych zobowiązań w stosunku do Banku (np. z tytułu najmu lokalu, 

opłat za energię, wodę, dostaw, robót i usług) oraz wypłaty na rzecz dostawców usług 

dla Banku. Zwolnienie dotyczy regulowania w formie gotówkowej oraz za pomocą 

stałych zleceń. 

 

§ 3 

Bank nie pobiera opłat za przygotowanie, sporządzanie i przekazanie informacji, 

stanowiących tajemnicę bankową, jeśli udzielenie informacji następuje w trybie art.105 ust. 1 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 

 

§ 4 

Posiadacz rachunku zobowiązany jest zabezpieczyć niezbędne środki na rachunku na 

pokrycie należnych prowizji i opłat bankowych. Bank może przyjąć kwotę prowizji lub opłatę 

w formie wpłaty gotówkowej. 

  

§ 5 

Prowizje od wpłat na rachunki prowadzone w innych bankach pobiera się od wpłacającego, 

chyba że została zawarta umowa pomiędzy Bankiem i posiadaczem rachunku o pobieraniu 

prowizji od posiadacza rachunku. 

 

§ 6 

Bank nie realizuje zastępczego obrotu oszczędnościowego i czekowego.  

 

§ 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. 

 

Rozdział 3   ZASADY USTALANIA PROWIZJI I OPŁAT PRZEZ SBL W ZŁOTOWIE. 

 

§ 8 

1) Zarząd na wniosek/ zapytanie ofertowe posiadacza rachunku może negocjować wielkość 

stawek prowizji i opłat określonych w Taryfie w oparciu o ogólną ocenę finansową 
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posiadacza rachunku, wysokość średnich miesięcznych wpływów środków pieniężnych na 

rachunek oraz wysokość i częstotliwość obrotów na rachunku. 

2) Upoważnia się Dyrektorów Oddziałów Banku do: 

a) obniżania lub niepobierania określonych w Taryfie prowizji i opłat, od nowo 

pozyskiwanych klientów otwierających rachunek bieżący w Banku; 

b) obniżania lub niepobierania określonej w Taryfie opłaty za instalację systemu 

Internet Banking dla Firm oraz korzystanie z systemu Internet Banking dla Firm; 

c) obniżania maksymalnie o 50% stawek określonych w Taryfie prowizji i opłat 

pobieranych z tytułu: 

− otwarcia rachunku bankowego; 

− prowadzenia rachunku bankowego; 

− wpłat i wypłat gotówkowych na rachunki bankowe; 

− przelewów na rachunki bankowe; 

− przyznanego kredytu lub jego podwyższenia (prowizje przygotowawcze); 

− udzielonych gwarancji; 

− inne prowizje dotyczące działalności kredytowej. 

3) Oddziały prowadzą rejestr decyzji podejmowanych z wykorzystaniem uprawnień § 8 pkt 

1 i 2, który zawiera co najmniej: nazwę klienta, datę podjęcia decyzji i okres jej 

obowiązywania, tytuł i zakres zastosowanych upustów lub zwolnień z prowizji i opłat. 

4) Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Zarząd może ustalić opłatę wg 

rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie 

od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione. 

5) Zarząd Banku może wprowadzić w specjalnej ofercie promocyjne stawki prowizji i opłat 

bankowych. 
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Rozdział 4   TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI 

BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ 
 

Tabela Nr 1 PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I 

POMOCNICZYCH ORAZ PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ 

PIENIĘŻNYCH. 
 

Prowizje i opłaty 
 

Lp. Rodzaj czynności / usługi  Stawka 
   

1. Otwarcie rachunku bankowego 25 zł 
 

2. Prowadzenie rachunku bankowego 15 zł 

- z wyjątkiem Kół Gospodyń Wiejskich  5 zł 

- z wyjątkiem rachunków rolniczych 12 zł 
 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w złotych 

- prowadzone w Oddziale Złotów, Filii Złotów i podległych punktach kasowych  0,3% nie mniej niż 3 zł 

- założone w Filii Wałcz i punktach kasowych w Wałczu do 02.10.2015 r. 0,5% nie mniej niż 3 zł 

- założone w Filii Wałcz i punktach kasowych w Wałczu od 05.10.2015 r. 0,3% nie mniej niż 3 zł 

- prowadzone przez Oddziały: Okonek, Krajenka, Mirosławiec  0,5% nie mniej niż 3 zł 
 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych  

- prowadzone w Oddziale Złotów, Filii Złotów i podległych punktach kasowych  0,3% nie mniej niż 3 zł 

- założone w Filii Wałcz i punktach kasowych w Wałczu do 02.10.2015 r. 0,5% nie mniej niż 3 zł 

- założone w Filii Wałcz i punktach kasowych w Wałczu od 05.10.2015 r. 0,3% nie mniej niż 3 zł 

- prowadzonych przez Oddziały: Okonek, Krajenka, Mirosławiec 0,5% nie mniej niż 3 zł 
 

5. Przelewy na rachunki bankowe 

- prowadzone przez Placówki SBL w Złotowie nie pobiera się 

- prowadzone przez inne banki w złotych złożone w formie papierowej 
* Nie dotyczy przelewów w systemie SORBNET, BlueCash, Express Elixir 

3 zł 

 

6. Telefoniczne usługi „na hasło” dotycząca udzielania informacji o stanie środków 

i obrotów na rachunku bankowym 
nie pobiera się 

 

7. Polecenie zapłaty  

 

50 zł 

2 zł 

2 zł 

1) Opłaty pobierane z rachunku odbiorcy 

d) aktywacja usługi 

e) złożenie zlecenia wykonywania polecenia zapłaty 

f)     realizacja polecenia zapłaty 

2. Opłaty pobierane z rachunku płatnika 

a) realizacja polecenia zapłaty 

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty 

 

3 zł 

5 zł 
   

8. Opłata za użytkowanie portfela i klucza do skarbca nocnego   

- za portfel do skarbca nocnego 50 zł + VAT (11,50) 

- za klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego 50 zł + VAT (11,50) 
 

9. Opłata za zamek i kluczyk do skrytki na wyciągi bankowe 

* Opłata jednorazowa pobierana przy zawieraniu umowy. 
5 zł + VAT (1,15) 

 

10. Opłata za wydanie:  

a) książeczki czekowej 7 zł 

b) blankietów czekowych 0,20 zł za każdy blankiet 
 

11. 1.Sporządzenie na życzenie klienta zestawienia obrotów na rachunku bankowym. 

a) za bieżący rok 8 zł + VAT (1,84) 

b) za każdy poprzedni rok 15 zł + VAT (3,45) 

2.Sporządzenie kopii wyciągu z rachunku bankowego 

a) za bieżący rok 8 zł + VAT (1,84) 
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Lp. Rodzaj czynności / usługi  Stawka 

b)  za każdy poprzedni rok 15 zł + VAT (3,45) 

3.Sporządzenie kopii jednego dowodu potwierdzenia wykonania operacji bankowej 

a) za bieżący rok 6 zł + VAT (1,38)  

b) za każdy poprzedni rok 10 zł + VAT (2,30) 
   

12. Realizacja stałego zlecenia płatniczego na rachunek prowadzony przez: od każdego tytułu zlecenia 

- SBL w Złotowie 2 zł 

- inny bank 
* pkt.1. Nie pobiera się opłaty za przelew 

* pkt.2. Stałe zlecenie nie dotyczy rozliczeń składek ZUS 
5 zł 

  

13. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczeń 

kredytu udzielonego przez inny bank lub z innych tytułów na rzecz banków i 

osób  

50 zł 

   

14. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku bankowego, 

wysokości salda oraz opinii o jego funkcjonowaniu. 
30 zł + VAT (6,90) 

   

15. Złożenie dyspozycji realizacji przelewu / wpłaty gotówkowej na druku 

niestandardowym 
*Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu / wpłaty gotówkowej 

nie pobiera się 

   

16. Przyjęcie i zmiana pełnomocnika nie pobiera się 
   

17. Zmiana danych posiadacz rachunku nie pobiera się 
   

18. Obsługa płatności masowych 

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi  50 zł jednorazowo 
  

19. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z 

rachunków bankowych 
* Opłatę pobiera się z rachunku bankowego dłużnika 

10 zł od każdej 

przekazanej kwoty 

   

20. SMS Banking 

a) opłata miesięczna do 12 sms-ów 3 zł  

b) za każdy następny sms 0,20 zł  
   

21. Za przelewy realizowane poprzez bankowość elektroniczną na rachunki 

bankowe prowadzone przez inne banki 
* Nie dotyczy przelewów w systemie SORBNET, BlueCash, Express Elixir 

0,99 zł 

   

22. Internet Banking dla Firm  

1) Udostępnienie usługi i wydanie identyfikatora, hasła dostępu 0 zł 

2) Opłata miesięczna za korzystanie z usługi 
*Opłatę pobiera się z gór za każdy miesiąc 

40 zł  

3) Reklamacja 0 zł 

4) Wydanie certyfikatu: 

a) wydanie pierwszego certyfikatu 

b) wydanie kolejnego certyfikatu 

c) wydanie certyfikatu w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 

 

100 zł/szt.  
100 zł/szt. 

100 zł/szt. 

5) Odblokowanie systemu 5 zł  

6) Instalacja IBF przez pracownika banku na komputerze Klienta 50 zł  
   

23. Realizacja przelewu w systemie SORBNET 20 zł 
   

24. Opłata za generowanie wyciągu po każdej zmianie salda 0 zł 
   

25. Odzyskanie kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez 

posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

5% odzyskanej kwoty nie 

więcej niż 200 zł + VAT 

(46,00 od kwoty 200,00) 
   

26. Wykonanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5 zł 
 

27. Mieszkaniowe rachunki powiernicze 

1) Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

Opłata jednorazowa pobierana w dniu podpisania umowy. 
Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku powyżej          

0,2% wartości 

przedsięwzięcia 

deweloperskiego, zadania 
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Lp. Rodzaj czynności / usługi  Stawka 

4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego inwestycyjnego, nie mniej 

niż 5.000 zł 

2) Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego. 

Opłata jednorazowa pobierana w dniu podpisania umowy. 

0,1% wartości 

przedsięwzięcia 

deweloperskiego, zadania 

inwestycyjnego, nie mniej 

niż 2.000 zł 
   

28. Rachunek VAT              
Wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 
Wysokość opłat za realizację dyspozycji jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

1) Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT 
 

bez opłat 

2) Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda na 

wniosek klienta 
15 zł + VAT (3,45zł) 

3) Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek 

Klienta 

a) za bieżący rok 

b) za każdy poprzedni rok 

 

 

8 zł + VAT (1,84) 

15 zł + VAT (3,45)  

4) Sporządzenie kopii wyciągu bankowego z rachunku 

a) za bieżący rok 

b) za każdy poprzedni rok  

 

8 zł+ VAT (1,84) 

15 zł +VAT (3,45) 

5)  Sporządzenie kopii jednego dowodu potwierdzenia wykonania operacji  

        bankowej 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 

b) za każdy poprzedni rok 

6 zł +VAT (1,38) 

10 zł +VAT (2,30) 

6)   Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego Bez opłat 
   

29.  Wykonanie przelewów natychmiastowych za pomocą systemu Express Elixir 

* Nie dotyczy przelewów realizowanych na rzecz ZUS i US 

5,00 zł 

 
   

30. Wykonanie przelewów natychmiastowych na rzecz ZUS i US za pomocą systemu 

Express Elixir  
6,00 zł 
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Tabela Nr 2 LOKATY TERMINOWE PRZEDSIĘBIORCÓW LUB OSÓB NIE 

BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI 
 

Prowizje i opłaty 

 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 

   

1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 
   

2. Prowadzenie rachunku nie pobiera się 
   

3. Przelew z tytułu lokaty na rachunek prowadzony przez inny bank 
* Nie dotyczy przelewów w systemie SORBNET, BluCash, Express Elixir 

3 zł 

   

4. Opłata za automatyczne założenie lokaty typu OVERNIGHT z dodatniego 

salda rachunku 2 zł 
* Opłatę pobiera się z rachunku rozliczeniowego Posiadacza w dniu założenia lokaty 

   

5. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez Oddziały 

SBL  
nie pobiera się 

   

6. Realizacje przelewu z tytułu przekazania odsetek należnych z rachunku lokaty 

terminowej na rachunek prowadzony przez inny bank. 
* Nie dotyczy przelewów w systemie SORBNET, BlueCash, Express Elixir 

3 zł 

   

7. Sporządzanie wyciągu po zmianie salda nie pobiera się 
   

8. Realizacja przelewu w systemie SORBNET 20 zł 
   

9. Wykonanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5 zł 
   

10. Wykonanie przelewów natychmiastowych za pomocą systemu Express Elixir 
*Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US 

5 zł 
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Tabela Nr 3 TERMINOWE WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE OSÓB FIZYCZNYCH 

POTWIERDZONE UMOWAMI LUB KSIĄŻECZKAMI 

OSZCZĘDNOŚCIOWYMI 
 

Prowizje i opłaty 
 

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka 
   

1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 
   

2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe nie pobiera się 
   

3. Realizacja przelewu 

1) na rachunki prowadzone przez oddziały SBL nie pobiera się 

2) na rachunek prowadzony przez inny bank 
* Nie dotyczy przelewów w systemie SORBNET, BlueCash, Express Elixir 

3 zł 

   

4. Likwidacja wkładu oszczędnościowego terminowego 

(uwaga: przy książeczce wielowkładowej opłatę pobiera się od każdego 

likwidowanego wkładu) 2 zł 

* Opłaty za likwidację nie pobiera się w przypadku automatycznego przeksięgowania lokaty po 

zapadaniu terminu oraz od lokat zakładanych za pomocą Internet Banking 
   

5. Mieszkaniowy rachunek oszczędnościowo-kredytowy „TWÓJ DOM”  

1)  opłata za likwidację rachunku 2 zł 

2)  opłata za zmianę kwoty deklarowanej 
* Opłatę pobiera się gdy częstotliwość zmian będzie dokonywana częściej niż raz w roku 
kalendarzowym 

5 zł 

   

6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej terminowej 12 zł  
   

7. Umorzenie utraconej książeczki 6 zł  
   

8. Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku nie pobiera się 
   

9. Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją) 33 zł  

od jednej operacji 
(uwaga: w przypadku cesji całego wkładu – opłata pobierana jest jednorazowo, w przypadku cesji   
wkładu w ramach rachunku – od pojedynczego wkładu) 

   

10. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci 
10 zł  

   

11. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 

1) pierwszy pełnomocnik nie pobiera się 

2) każdy kolejny pełnomocnik 
5 zł (uwaga: opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy 

zawarciu umowy) 
   

12. Realizacja przelewu w systemie SORBNET 20 zł 
   

13. Wykonanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5 zł 
   

14. Wykonanie przelewów natychmiastowych  za pomocą systemu Express Elixir 
*Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US 

5 zł 

 
 

15.  Wykonanie przelewów natychmiastowych na rzecz ZUS i US za pomocą 

systemu Express Elixir 
 

6 zł 
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Tabela Nr 4 KSIĄŻECZKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI PŁATNYMI 

NA KAŻDE ŻĄDANIE 
 

Prowizje i opłaty 

 
Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka 
   

1. Otwarcie rachunku nie pobiera się 
   

2. Prowadzenie rachunku nie pobiera się 
   

3. Wystawienie książeczki płatnej na każde żądanie nie pobiera się 
   

4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe z prowadzonych przez oddziały SBL rachunków 

płatnych na każde żądanie 
nie pobiera się 

   

5. Realizacja przelewu 

1) na rachunki prowadzone przez oddziały SBL nie pobiera się 

2) na rachunek prowadzony przez inny bank 
* Nie dotyczy przelewów w systemie SORBNET, BlueCash, Express Elixir,  

3 zł 

   

6. Zmiana danych osobowych posiadacza rachunku nie pobiera się 
   

7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 12 zł   
   

8. Umorzenie utraconej książeczki 6 zł   
   

9. Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją) 33 zł  
   

10. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci 
10 zł  

   

11. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa         

1) pierwszy pełnomocnik nie pobiera się 

2) każdy kolejny pełnomocnik 
5 zł  (uwaga: opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy    ustanawiani są 

przy zawarciu umowy) 
   

12. Złożenie dyspozycji realizacji przelewu na druku niestandardowym  
nie pobiera się 

(uwaga: opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu) 
   

13. Realizacja wypłaty w systemie SORBNET 20 zł 
   

14. Wykonanie przelewów ekspresowych za pomocą systemu BlueCash 5 zł 
   

15. Wykonanie przelewów natychmiastowych za pomocą systemu Express Elixir 

*Nie dotyczy przelewów na rzecz ZUS i US 
5 zł 

   

16. Wykonanie przelewów natychmiastowych na rzecz ZUS i US za pomocą 

systemu Express Elixir 
6 zł 
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Tabela Nr 5 KREDYTY - DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W 

RACHUNKU BIEŻĄCYM I KREDYTOWYM ODNAWIALNE I 

NIEODNAWIALNE. 
 

Prowizje i opłaty 
 

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka 
   

1. 

Prowizja od przyznanych kredytów  
(z wyłączeniem kredytów płatniczych i kredytów w rachunku bieżącym) 

z tego: 

3%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

1%  

 od kwoty kredytu   
   

2. 

Prowizja od przyznanych kredytów płatniczych  

z tego: 

6%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

2%  

od kwoty kredytu 

   

3.  Prowizja od przyznanych kredytów w rachunku bieżącym 

z tego: 

2,50%  

od kwoty udzielonego 

kredytu  

nie mniej niż 100 zł 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

0,50%  

od kwoty kredytu  
   

4. Prowizja od przyznanych kredytów inwestycyjnych „WŁASNA FIRMA” 

z tego:  

2,5%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

0,50%  

od kwoty kredytu 
   

5. Prowizja za automatyczne odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejne 

12 m-cy  

wg stawki ustalonej w 

umowie kredytu 
   

6. Prowizja od przyznanych kredytów Unijnych SGB 

- przygotowawcza  

z tego: 

3%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

 - prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

0,3%  

jednak nie mniej niż  

150 zł 
 

   

7. Prowizja od przyznanych kredytów dla samorządu  wg negocjacji 
   

8. Za sporządzenie na wniosek klienta aneksu dotyczącego zmiany warunków umowy kredytu, umowy 

gwarancji obejmujących: 

1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu lub odsetek 2% od odraczanej kwoty 

kredytu lub odsetek   

nie mniej niż 100 zł,  

nie więcej niż 1.000,00zł 

2) zabezpieczenia kredytu, gwarancji 

 

1% od kwoty kredytu, 

nie mniej niż 100 zł,  

nie więcej niż 700 zł 

3) innych warunków umowy niż wskazane w pkt 1)  i 2)  

 

1% od kwoty kredytu, 

nie mniej niż 150 zł,  

nie więcej niż 700 zł 
 

9. Za sporządzenie aneksu dotyczącego zmniejszenia kwoty kredytu 0 zł.  
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Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka 

inwestycyjnego 
   

10. Od wpłat z tyt. spłaty kredytu i odsetek dokonanych w terminie spłaty kredytu 

wynikającego z umowy kredytowej 
nie pobiera się 

   

11. Wydanie na wniosek Klienta Banku opinii bankowej lub zaświadczenia 

stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, wysokość 

spłat kredytów i innych tytułów  

50 zł + VAT (11,50)  

 

   

12. Wydanie na wniosek osoby nie będącej Klientem Banku zaświadczenia, że  

nie figuruje jako dłużnik  
50 zł + VAT (11,50) 

   

13. Sporządzenie na wniosek klienta Banku oceny jego sytuacji ekonomiczno-

finansowej (zdolności kredytowej) 

150 zł + VAT (34,50) 

 
   

14. Sporządzanie i wysłanie wezwania do zapłaty rat kredytu lub odsetek – za każde 

wezwanie 
20 zł  

   

15. Inne czynności związane z obsługą kredytów:  

a) za czynności związane z przygotowaniem oświadczenia i wniosku o wpis, 

zmiany wpisu, wniosku oraz zgody na wykreślenie hipoteki, wniosek o wpis 

zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, wniosek o wykreślenie zastawu z 

rejestru zastawów 

20 zł 

b) za każde wysłanie korespondencji listem poleconym, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 
15 zł 

c) kserokopia umowy: kredytu, przewłaszczenia, zastawu 20 zł +VAT (4,60)  
 

16. Za wydanie promesy do kredytu. 500 zł 
   

17. Od udzielonych gwarancji   

 

- prowizję pobiera się w dniu zawarcia umowy 1,5% od kwoty 

gwarancji 
(lecz nie mniej niż 150 zł) 

- za każdy kolejny rozpoczęty 3 m-czny okres ważności od całkowitej kwoty, 

bądź salda stosownie do postanowień umowy 

1,5% od kwoty 

gwarancji 
(lecz nie mniej niż 150 zł) 

 

18. Prowizja za przejęcie długu  
(prowizja pobierana jest za przejęcie długu z każdej umowy kredytowej) 

1% 

 od kwoty przejętego 

długu, nie mniej niż 

500zł, nie więcej niż 

5.000 zł 
   

19. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działek, działki, lokalu  300 zł 
   

20. Prowizja od przyznanych kredytów dla wspólnot mieszkaniowych:  

- przygotowawcza     

  

   

2,00%  

kwoty udzielonego 

kredytu 

z tego 

- prowizja wstępna      
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

 

0,50%  

od kwoty kredytu 

- prowizja za gotowość finansową 0,00% 

- prowizja rekompensacyjna 0,00% 
   

21. Prowizja od przyznanych kredytów obrotowych „SZANSA” 

z tego:  

3,50%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

1,00%  

od kwoty kredytu 

   

22. Prowizja od przyznanych kredytów obrotowych „ROZWÓJ” 3,50%  
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Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka 

z tego:  kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

1,00%  

od kwoty kredytu 

   

23. Prowizja od przyznanych kredytów „KREDYT HIPOTECZNY DLA KLIENTÓW 

ISTYTUCJONALNYCH” 

- z terminem spłaty do 10 lat 

z tego: 

  

3,00%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

 - prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

0,50%  

od kwoty kredytu 

- z terminem spłaty do 20 lat 

z tego:  

 

4,00%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

 - prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

1,00%  

od kwoty kredytu 

   

24. Prowizja od przyznanych kredytów inwestycyjnych „WŁASNA FIRMA BIS”  

- od kredytu z okresem spłaty do 10 lat 

z tego: 

 

3,00%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

0,50%  

od kwoty kredytu 

- od kredytu z okresem spłaty do 20 lat 

z tego:  

 

3,50%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

0,50%  

od kwoty kredytu 

- od kredytu z zaangażowaniem środków własnych poniżej 20% 

z tego:  

4,00% 

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  
 

1,00%  

od kwoty kredytu  

   

25. Opłata za realizowane przelewy z rachunków kredytowych na rachunki 

prowadzone przez inne banki   
3 zł.  
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Tabela Nr 6 KREDYTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH: ODNAWIALNE W ROR, 

GOTÓWKOWE, MIESZKANIOWE, POŻYCZKI HIPOTECZNE. 
 

Prowizje i opłaty 
 

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka 
   

1. Prowizja od przyznanych kredytów (gotówkowych konsumenckich i niekonsumenckich): 

1. prowizja przygotowawcza 

    z tego: 

4,0% od kwoty 

udzielonego kredytu 

    - prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 1,5%  

od kwoty kredytu (w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

2. prowizja rekompensacyjna nie pobiera się 
 

2. Prowizja od przyznanych kredytów gotówkowych „Złoty Kredyt”  

1.  prowizja przygotowawcza 

    z tego: 

2,5%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

1% od kwoty kredytu, 

lecz nie mniej niż 50 zł 

2. prowizja rekompensacyjna nie pobiera się 
   

3. Prowizja od przyznanych kredytów gotówkowych „Super Kredyt”   

1. prowizja przygotowawcza 

    z tego: 

8,9% od kwoty 

udzielonego kredytu 

    - prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

1% od kwoty kredytu, 

lecz nie mniej niż 30 zł 

2. prowizja rekompensacyjna nie pobiera się 
   

4. Prowizja od przyznanych kredytów gotówkowych „Kredyt EKO” 2,50% 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

1%  

od kwoty kredytu,  

lecz nie mniej niż  

100 zł 
   

5. Prowizja od kredytów studenckich 0,75%  

każdej wypłaconej 

miesięcznej raty 
 

6. Prowizja od przyznanych kredytów mieszkaniowych 

1. prowizja przygotowawcza 1%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

2. prowizja za gotowość nie pobiera się 

3. prowizja rekompensacyjna nie pobiera się 
   

7. Prowizja od przyznanych kredytów mieszkaniowych „TWÓJ DOM” 1,00%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 
   

8. Pierwsza prowizja od udzielonego odnawialnego kredytu w ROR 

 

z tego:  

1,90% od kwoty 

udzielonego kredytu  

lecz nie mniej niż 50 zł  

 - prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

0,5% 

kwoty kredytu 

Kolejna prowizja za każdorazowe odnowienie na kolejny okres 12 m-cy 1,50% 
   

9. Pożyczki hipoteczne konsumenckie i niekonsumenckie 

1. prowizja przygotowawcza 3,0% od kwoty 

udzielonego kredytu 
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2. prowizja rekompensacyjna nie pobiera się 
   

10. Za sporządzenie na wniosek klienta aneksu dotyczącego zmiany warunków umowy kredytu obejmujących: 

1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu lub odsetek 

 

3,00% od odroczonej 

kwoty kredytu lub 

odsetek nie mniej niż 

100 zł, nie więcej niż 

1.000,00zł  

2)  zabezpieczenia kredytu 1% od kwoty kredytu, 

nie mniej niż 100 zł, nie 

więcej niż 700 zł            

3) innych warunków umowy niż wskazane w pkt 1)  i 2)   
 

1% od kwoty kredytu, 

nie mniej niż 150 zł, nie 

więcej niż 700 zł            
 

11.  Za sporządzenie aneksu dotyczącego zmniejszenia kwoty kredytu 

mieszkaniowego 
0 zł 

   

12. Wydanie na wniosek Klienta Banku opinii bankowej lub zaświadczenia 

stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, wysokość 

spłat kredytów i innych tytułów  

50 zł + VAT (11,50) 

 

 

13. Wydanie na wniosek osoby nie będącej Klientem Banku zaświadczenia, że nie 

figuruje jako dłużnik 
50 zł + VAT (11,50) 

   

14. Sporządzanie i wysłanie upomnienia, wezwania do zapłaty dotyczące rat kredytu 

/ pożyczki lub odsetek – za jedno upomnienie, wezwanie do zapłaty wysłane we 

wskazanym w umowie okresie rozliczeniowym nie częściej niż jeden raz w m-cu 

(nie pobiera się od kredytów konsumenckich udzielonych od dnia 11.03.2016r. oraz 

kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym od dnia 22.07.2017r.)  

20 zł  

   

15. Inne czynności związane z obsługą kredytów: 

a) za czynności związane z przygotowaniem oświadczenia i wniosku o wpis, zmiany 

wpisu, wniosku oraz zgody na wykreślenie hipoteki, wniosek o wpis zastawu 

rejestrowego do rejestru zastawów, wniosek o wykreślenie zastawu z rejestru zastawów 

20 zł  

b) za każde wysłanie korespondencji listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru 
15 zł 

   

16. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działek, działki, lokalu  300 zł  
   

17. Opłata za realizowane przelewy z rachunków kredytowych na rachunki 

prowadzone przez inne banki   
3 zł 

   

18. Za wydanie promesy do kredytu 500 zł 
   

19. Prowizja za przejęcie długu 

(prowizja pobierana jest za przejęcie długu z każdej umowy kredytowej)  

1%  

od kwoty przejętego 

długu,  

nie mniej niż 500 zł,  

nie więcej niż 

 5.000 zł 
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Tabela Nr 7 KREDYTY KOMERCYJNE I PREFERENCYJNE DLA ROLNIKÓW 
 

Prowizje i opłaty 

 
L.p Rodzaj czynności/usługi Stawka 
   

1. Prowizja od przyznanych kredytów komercyjnych obrotowych i inwestycyjnych 

rolniczych w rachunku kredytowym  

z tego:  

4%  

od kwoty 

udzielonego kredytu 

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 
w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

1,00% 

od kwoty kredytu 
   

2. Prowizja od przyznanych kredytów w rachunku bieżącym  

z tego: 

2,5%  

od kwoty udzielonego 

kredytu,  

lecz nie mniej niż 100 zł.  

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

0,50% 

 od kwoty kredytu 
   

3. Prowizja od przyznanych kredytów obrotowych na zakup rzeczowych środków 

do produkcji rolnej (2.000 zł/ha) 

z tego: 

3% 

od kwoty kredytu 

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku 
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

1%  

od kwoty kredytu  
   

4. Prowizja za automatyczne odnowienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejne 

12 m-cy 

wg stawki ustalonej w 

umowie kredytu 
   

5 Prowizja od kredytu preferencyjnego udzielanego na spłatę zobowiązań 

cywilnoprawnych -  „ZC „ 
(Bank nie pobiera innych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)   

2,00%  

   

6. Prowizja od udzielonych kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach 

rolnych z częściową spłatą kapitału „MRcsk” 
(Bank nie pobiera innych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)  

1,85% 

   

7. Prowizja od udzielonych od września 2018r kredytów na realizację inwestycji w 

gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału „MRcsk” 
(Bank nie pobiera innych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)  

 

2,00 % 

   

8. Prowizje od udzielonych od września 2018r. kredytów preferencyjnych: 

obrotowych i inwestycyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR  
(Bank nie pobiera innych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)  

 

2,00 % 

   

9.  Prowizja od kredytów preferencyjnych udzielonych na zakup środków do 

produkcji rolnej – linia „KSP „ 
(Bank nie pobiera innych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania) 

 

1,50% 

   

10. Prowizje od kredytów preferencyjnych: obrotowych i inwestycyjnych z dopłatą 

do oprocentowania z ARiMR 

(Bank nie pobiera innych opłat i prowizji w całym okresie kredytowania)  

1,85% 

   

11. Prowizja od kredytów Unijnych SGB dla rolników i rybaków 

- przygotowawcza 

z tego:  

2,5%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  

100 zł (w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  
   

12. Prowizja od przyznanych kredytów inwestycyjnych „INWEST-KREDYT”  

z tego: 

2 %  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku   
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(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  
0,50 %  

od kwoty kredytu 
    

13. Za sporządzenie na wniosek klienta aneksu dotyczącego zmiany warunków umowy kredytu, umowy 

gwarancji obejmujących: 

1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu lub odsetek 

 

2,5%  

od odroczonej kwoty 

kredytu lub odsetek,  

nie mniej niż 100 zł,  

nie więcej niż 

1.000,00zł 

2) zabezpieczenia kredytu, gwarancji 

 

1% 

 od kwoty kredytu,  

nie mniej niż 100 zł,  

nie więcej niż 700 zł 

3) innych warunków umowy niż wskazane w pkt 1) i 2)  
    

1%  

od kwoty kredytu,  

nie mniej niż 150 zł,  

nie więcej niż 700 zł 
   

14. Za sporządzenie aneksu dotyczącego zmniejszenia kwoty kredytu inwestycyjnego 0 zł  
   

15. Wydanie na wniosek Klienta opinii bankowej lub zaświadczenia 

stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów bankowych, wysokość 

spłat kredytów i innych tytułów   

50 zł + VAT (11,50) 

 

   

16. Wydanie na wniosek osoby nie będącej Klientem Banku zaświadczenia, że nie 

figuruje jako dłużnik 
50 zł + VAT (11,50) 

   

17.  Sporządzanie i wysłanie wezwania do zapłaty rat kredytu lub odsetek – za każde 

wezwanie 
20 zł 

   

18. Opłata za wydanie promesy od kredytu 500 zł 
   

19. Inne czynności związane z obsługą kredytów:  

a) za czynności związane z przygotowaniem oświadczenia i wniosku o wpis, 

zmiany wpisu, wniosku oraz zgody na wykreślenie hipoteki, wniosek o wpis 

zastawu rejestrowego do rejestru zastawów, wniosek o wykreślenie zastawu z 

rejestru zastawów 

20 zł 

b) za każde wysłanie korespondencji listem poleconym, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 
15zł 

c) kserokopia umowy: kredytu, przewłaszczenia, zastawu 20 zł + VAT (4,60)  
   

20. Prowizja za przejęcie długu 
(prowizja pobierana jest za przejęcie długu z każdej umowy kredytowej)  

1%  

od kwoty przejętego 

długu,  

nie mniej niż 500 zł,  

nie więcej niż 

 5.000 zł 
   

21. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie działek, działki,  300 zł 
   

22. Prowizja od przyznanych kredytów obrotowych „DOBRY PLON” 

z tego: 

4,50%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

- prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi) 

 

1%  

od kwoty kredytu 
   

23. Prowizja od przyznanych kredytów „KREDYT HIPOTECZNY DLA 

KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH” 
 

- z terminem spłaty do 10 lat  

z tego: 

3,00%  

od kwoty udzielonego 
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kredytu 

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

0,50%  

od kwoty kredytu 

- z terminem spłaty do 20 lat 

z tego:  

4,00%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

1,00%  

od kwoty kredytu 

   

24. Prowizja od przyznanych kredytów inwestycyjnych „AGRO KREDYT” 

- od kredytu z okresem spłaty do 10 lat 

z tego:   

3,00%  

od kwoty udzielonego 

kredytu 

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

0,50%  

od kwoty o kredytu 

- od kredytu z okresem spłaty do 20 lat 

z tego:   
3,50% 

od kwoty udzielonego 

kredytu 

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

0,50% 

od kwoty kredytu  

- od kredytu z zaangażowaniem środków własnych poniżej 20% 

z tego:   
4,00% 

od kwoty udzielonego 

kredytu 

prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku  
(w przypadku pozytywnej decyzji prowizję wstępną zalicza się na poczet prowizji przygotowawczej a 

w przypadku rezygnacji wnioskodawcy lub decyzji negatywnej nie podlega zwrotowi)  

1,00%  

od kwoty kredytu 
 

25. Od udzielonych gwarancji   

- prowizję pobiera się w dniu zawarcia umowy 

 

1,5% od kwoty 

gwarancji 
(lecz nie mniej niż 150 zł) 

- za każdy kolejny rozpoczęty 3 m-czny okres ważności od całkowitej kwoty, 

  bądź salda stosownie do postanowień umowy 

1,5% od kwoty 

gwarancji 
(lecz nie mniej niż 150 zł) 

 

26. Opłata za realizowane przelewy z rachunków kredytowych na rachunki 

prowadzone przez inne banki   
3 zł 
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Tabela Nr 8 PROWIZJE I OPŁATY POBIERANE OD POZOSTAŁYCH CZYNNOŚCI 

BANKOWYCH 
 

Prowizje i opłaty 
 

Lp Rodzaj czynności/usługi Stawka 
   

1. Wpłaty gotówkowe z tyt. składek na rzecz ZUS 8 zł 
   

2. Wpłaty gotówkowe z tyt. składek na rzecz ZUS w systemie Expres Elixir 10 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe w złotych  

- prowadzone przez inne banki w złotych 
 * Nie dotyczy wpłat w systemie BlueCash  Sorbnet i Express Elixir 

 

0,5% nie mniej niż 6 zł 

- prowadzone przez inne banki w złotych za pomocą systemu SORBNET 0,5% nie mniej niż 20 zł 

- prowadzone przez inne banki w złotych za pomocą systemu BlueCash 0,5% nie mniej niż 10 zł 

- prowadzone przez inne banki w złotych za pomocą systemu Express Elixir 0,5% nie mniej niż 10 zł 
   

4. Przechowywanie w depozycie bankowym: 

1) duplikatów kluczy jednostek – posiadaczy rachunków bankowych – od 

każdego depozytu 
     (uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc, nie   pobiera się od banków) 

3 zł + VAT (0,69) 

miesięcznie 
2) inne (kasetka, weksel itp.) 

   

5. Zlecenia do wypłaty 1% nie mniej niż 1 zł 
   

6. Dokonanie/odwołanie zastrzeżenia w systemie DZ dokumentu tożsamości na 

wniosek Zastrzegającego nie będącego Klientem Banku 
13 zł + VAT (2,99) 

   

7. Dokonanie/odwołanie zastrzeżenia w systemie DZ dokumentu tożsamości na 

wniosek Zastrzegającego będącego Klientem Banku. 

8 zł + VAT (1,84) 

   

8. Prowizja za wymianę banknotów i monet jednej wartości na innej wartości 
*Prowizję pobiera się od osób nie będących Klientami Banku 

1% 

nie mniej niż 10 zł  
   

9. Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz 

spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych na terenie Polski 

17 zł + VAT (3,91) 
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Tabela Nr 9 OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH, 

W TYM PODSTAWOWYCH RACHUNKÓW PŁATNICZYCH (PRP) 
 

A) Prowizje i opłaty ogólne powiązane z rachunkami 

 
L.p. Rodzaj czynności/usługi Stawka 

   

1. Prowadzenie rachunku pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej bez opłat 
   

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej 0,3% nie mniej niż 3 zł 
   

3. Usługa bankowości telefonicznej bez opłat 
   

4. Sporządzanie wyciągów bankowych z rachunku 

a) po każdej zmianie salda bez opłat 

b) raz w miesiącu bez opłat  
   

5. Sporządzenie na życzenie klienta zestawienia obrotów na rachunku bankowym 

a) za bieżący rok 8 zł + VAT (1,84) 

b) za poprzedni rok 15 zł + VAT (3,45) 
   

6. Sporządzenie kopii wyciągu bankowego 

a) za bieżący rok 8 zł + VAT (1,84) 

b) za każdy poprzedni rok 15 zł + VAT (3,45) 
   

7. Sporządzenie kopii jednego dowodu potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelew) 

a) za bieżący rok 6 zł + VAT (1,38) 

b) za każdy poprzedni rok 10 zł + VAT (2,30) 
   

8. Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa, zmiana danych osobowych 

pełnomocnika 

bez opłat 

   

9. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków: 
 

a) przez pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową 12 zł 

b) pozostali posiadacze rachunków 0 zł 
   

10. Przekształcenie rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie bez opłat 
   

11. Powiadamianie SMS - SMS Banking 

1) pakiet informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), powiadomienia o wysokości salda na rachunku 

     a) opłata miesięczna do 12 sms-ów 3 zł  

     b) każdy następny sms 0,20 zł 

2) pakiet bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), powiadomienia:  

      a) po każdym poprawnym logowaniu klienta bez opłat 

      b) w przypadku zmiany kraju, z którego następuje logowanie bez opłat 

      c) o zablokowaniu do Internet Bankingu bez opłat 
 

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat 
 

13. Bankowość dla najmłodszych Novum-13 

1) prowadzenie rachunku 

2) przelew internetowy między opiekunem a kontem - 13 

 

0 zł 

0 zł 
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B) Prowizje i opłaty z podziałem na poszczególne rodzaje rachunków 

Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

 

                                                                              Stawka obowiązująca 

ROR 

Konto 

osobiste 

„START” 

Konto 

osobiste 

dla 

młodzieży 

Konto 

osobiste 

„SENIOR” 

Konto za 

złotówkę 
wycofane z 

oferty z dniem 

15.11.2019 r. 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

Rachunek 

oszczędnościow

y 

Rachunek 

Rady 

Rodziców 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 

za każdy 

rachunek 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

           

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 
 (opłata pobierana w 

ostatnim dniu 

roboczym miesiąca, 

nie pobiera się 

opłaty za miesiąc 

otwarcia oraz 

likwidacji rachunku) 

5,00 zł bez opłat 3,00 zł 3,00 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat 3,00 zł 

           

3. Wypłata gotówki w placówce 

Banku 

-------------- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

bez opłat 
(pierwsza wypłata w 

miesiącu 

kalendarzowym) 
10,00 zł 

(kolejna wypłata w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

bez opłat 

           

4. Wpłata gotówki w placówce Banku 

lub za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taką wpłatę 

-------------- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

bez opłat 

bez opłat 

           

5. Polecenie przelewu z rachunku : 

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej  

a) na rachunki prowadzone przez 

SBL w Złotowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za każdy 

przelew 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

bez opłat 
(pierwszy przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 
10,00 zł 

(kolejny przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

bez opłat 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

 

                                                                              Stawka obowiązująca 

ROR 

Konto 

osobiste 

„START” 

Konto 

osobiste 

dla 

młodzieży 

Konto 

osobiste 

„SENIOR” 

Konto za 

złotówkę 
wycofane z 

oferty z dniem 

15.11.2019 r. 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

Rachunek 

oszczędnościow

y 

Rachunek 

Rady 

Rodziców 

b) na rachunki prowadzone w 

bankach innych, niż bank SBL 

w Złotowie realizowanych w 

systemie Elixir 

 

3,00 zł bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 

pięć dyspozycji 

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 3,00 zł2 

bez opłat 
(pierwszy przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 
10,00 zł 

(kolejny przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

3,00 zł 

c) na rachunki prowadzone w 

bankach innych, niż bank SBL 

w Złotowie realizowanych w 

systemie SORBNET 

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

d) na rachunki prowadzone w 

bankach innych niż SBL w 

Złotowie realizowanych w 

systemie BlueCash 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

e) na rachunki prowadzone w  

bankach innych niż SBL w 

Złotowie realizowanych w 

systemie Express Elixir 

 *nie dotyczy przelewów na rzecz     

ZUS i US 

 

 

 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

f) na rachunki prowadzone w 

bankach innych niż SBL w 

Złotowie realizowanych w 

systemie Express Elixir na rzecz 

ZUS i US 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

a) na rachunki prowadzone przez 

SBL w Złotowie 

za każdy 

przelew 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

bez opłat 
(pierwszy przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

10,00 zł 
(kolejny przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

bez opłat 

 

 
2 Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności o których mowa w Tabeli nr 9 B) ust. 5 pkt 1) lit b), ust. 5 pkt 2) lit b), ust. 6 pkt 1) lit b), ust. 6 pkt 2) lit b) oraz czynności 

określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i 

ust. 7 (dotyczy zleceń krajowych) 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

 

                                                                              Stawka obowiązująca 

ROR 

Konto 

osobiste 

„START” 

Konto 

osobiste 

dla 

młodzieży 

Konto 

osobiste 

„SENIOR” 

Konto za 

złotówkę 
wycofane z 

oferty z dniem 

15.11.2019 r. 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

Rachunek 

oszczędnościow

y 

Rachunek 

Rady 

Rodziców 

b) na rachunki prowadzone w 

bankach innych, niż bank SBL 

w Złotowie realizowanych w 

systemie Elixir 
0,99 zł bez opłat 0,99 zł bez opłat 0,99 zł 

pięć dyspozycji 

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 0,99 zł1 

bez opłat 
(pierwszy przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 
10,00 zł 

(kolejny przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

0,99 zł 

c) na rachunki prowadzone w 

bankach innych, niż bank SBL 

w Złotowie realizowanych w 

systemie SORBNET 

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

d) na rachunki prowadzone w 

bankach innych niż SBL w 

Złotowie realizowanych w 

systemie BlueCash 

 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

e) na rachunki prowadzone w 

bankach innych niż SBL w 

Złotowie realizowanych w 

systemie Express Elixir 

* nie dotyczy przelewów na rzecz     

ZUS i US 

 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

f) na rachunki prowadzone w 

bankach innych niż SBL w 

Złotowie realizowanych w 

systemie Express Elixir na rzecz 

ZUS i US 

 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

           

6. Zlecenie stałe 

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 

a) na rachunki prowadzone 

przez SBL w Złotowie 

 

 

 

 

za każdy 

przelew 
1,00 zł bez opłat 0,20 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat nie dotyczy 1,00 zł 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

 

                                                                              Stawka obowiązująca 

ROR 

Konto 

osobiste 

„START” 

Konto 

osobiste 

dla 

młodzieży 

Konto 

osobiste 

„SENIOR” 

Konto za 

złotówkę 
wycofane z 

oferty z dniem 

15.11.2019 r. 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

Rachunek 

oszczędnościow

y 

Rachunek 

Rady 

Rodziców 

b) na rachunki prowadzone w 

bankach innych, niż SBL w 

Złotowie 2,00 zł bez opłat 0,20 zł bez opłat 2,00 zł 

pięć dyspozycji 

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 2,00 zł31 

nie dotyczy 2,00 zł 

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

a) na rachunki prowadzone przez 

SBL w Złotowie 

za każdy 

przelew 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

bez opłat  
(pierwsze zlecenie w 

miesiącu 

kalendarzowym) 10,00 

zł 

(kolejny przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

bez opłat 

b) na rachunki prowadzone w 

bankach innych, niż SBL w 

Złotowie 
0,99 zł bez opłat 0,99 zł bez opłat 0,99 zł 

pięć dyspozycji 

w miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 

kolejna 0,99 zł1 

bez opłat  
(pierwszy przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 10,00 

zł 

(kolejny przelew w 

miesiącu 

kalendarzowym) 

0,99 zł 

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

a) złożona w formie papierowej 
za każdy 

przelew 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) złożona za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów dostępu 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4) odwołanie zlecenia stałego: 

a) złożonego w formie papierowej 

za każdy 

przelew 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

b) złożonego za pośrednictwem 

elektronicznych kanałów 

dostępu 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

  

 

 

 

 

         

 

 
1 Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności o których mowa w Tabeli nr 9 B) ust. 5 pkt 1) lit b), ust. 5 pkt 2) lit b), ust. 6 pkt 1) lit b), ust. 6 pkt 2) lit b) oraz czynności 

określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i 

ust. 7 (dotyczy zleceń krajowych) 
 
1 Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności o których mowa w Tabeli nr 9 B) ust. 5 pkt 1) lit b), ust. 5 pkt 2) lit b), ust. 6 pkt 1) lit b), ust. 6 pkt 2) lit b) oraz czynności 

określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe – waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust 4-5 (dotyczy zleceń krajowych) i 

ust. 7 (dotyczy zleceń krajowych) 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

 

                                                                              Stawka obowiązująca 

ROR 

Konto 

osobiste 

„START” 

Konto 

osobiste 

dla 

młodzieży 

Konto 

osobiste 

„SENIOR” 

Konto za 

złotówkę 
wycofane z 

oferty z dniem 

15.11.2019 r. 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy 

Rachunek 

oszczędnościow

y 

Rachunek 

Rady 

Rodziców 

7. Polecenie zapłaty 

a) złożenie zgody na korzystanie z 

polecenia zapłaty 

za każdą 

dyspozycję 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat 

b ) realizacja polecenia zapłaty z 

rachunku dłużnika 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat nie dotyczy 3,00 zł 

c) odwołanie pojedynczego 

niezrealizowanego polecenia zapłaty 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat nie dotyczy 5,00 zł 

           

8. Wydanie zaświadczenia o 

posiadanym rachunku płatniczym 

(zaświadczenie z informacjami o 

rachunku płatniczym lub usługach 

świadczonych konsumentowi) 

za każde 

zaświadczenie 

30,00 zł 

+VAT 

(6,90) 

30,00 zł 

+VAT 

(6,90) 

30,00 zł 

+VAT 

(6,90) 

30,00 zł 

+VAT (6,90) 
30,00 zł 

+VAT (6,90) 
bez opłat 

30,00 zł +VAT 

(6,90) 
30,00 zł 

+VAT (6,90) 

           

9. Przyjęcie lub zamiana dyspozycji 

posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek 

śmierci 

za każde 

przyjęcie lub 

zmianę 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 10,00 zł nie dotyczy 

           

10. Sporządzenie i wysłanie 

upomnienia/ monitu /wezwania do 

zapłaty z powodu powstania salda 

debetowego na rachunku ROR – 

dotyczy jednego upomnienia / 

monitu /wezwania do zapłaty 

wysłanego we wskazanym w 

umowie okresie rozliczeniowym, 

nie częściej niż jeden raz w m-cu 

za każde 

upomnienie 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat nie dotyczy 10,00 zł 
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Tabela Nr 10 KARTY PŁATNICZE WYDANE DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO, W TYM 

PODSTAWOWEGO RACHUNKU PŁATNICZEGO (DEBETOWE Z FUNKCJĄ ZBLIŻENIOWĄ) 
 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 

Stawka obowiązująca 

Mastercard (w 

tym 

młodzieżowe)2 

Visa (w tym 

młodzieżowe)3 
mobilna Visa 

Mastercard 

do „Konta za 

Złotówkę” 

Mastercard 

1. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 
opłatę pobiera się w 

momencie złożenia 
wniosku 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł bez opłat bez opłat 

        

2. Wznowienie karty, wydanie 

kolejnej karty posiadaczowi, 

współposiadaczowi rachunku 

lub osobie wskazanej 

za każdą kartę 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy 15,00 zł bez opłat 

        

3. Zastrzeżenie karty za każda kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
        

4. Obsługa karty debetowej miesięcznie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat bez opłat 
        

5. 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 bez opłat 

        

6. Wypłata gotówki: 

a) w bankomatach sieci SGB 

oraz BPS S. A. i zrzeszonych 

banków spółdzielczych 

naliczana od 

wypłaconej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat bez opłat bez opłat4 bez opłat bez opłat 

b) w kasach banków SGB (przy 

użyciu terminala POS)5 
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł bez opłat 

c) w bankomatach w kraju 

innych, niż wskazane w pkt a) 

 

 

 

 

2,00 zł 2 % min. 5,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 

pięć rozliczonych wypłat w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 1,30 zł 

 

 
2 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit i Mastercard Debit PayPass 
3 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron i Visa payWave Electron  „młodzieżowa” 
4 Po udostepnieniu usługi przez Bank 
5 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 

Stawka obowiązująca 

Mastercard (w 

tym 

młodzieżowe)2 

Visa (w tym 

młodzieżowe)3 
mobilna Visa 

Mastercard 

do „Konta za 

Złotówkę” 

Mastercard 

d) w kasach innych banków, niż 

wskazane w pkt b) (przy 

użyciu terminala POS)5 

3 %  

min. 4,50 zł 

2 % 

 min. 4,50 zł 

3 %  

min. 4,50 zł 

3%  

min. 4,50 zł 
bez opłat 

e) transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium 

innego państwa 

członkowskiego EOG) 

2,00 zł 2% min. 5,00 zł 2,00 zł 0 zł 0 zł 

f) w bankomatach za granicą 

(poza terytorium państw 

członkowskich EOG) 

3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł 3 % min 4,50 zł 0 zł nie dotyczy 

        

7. Wypłata gotówki w ramach 

usługi cash back 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,60 zł bez opłat 1,50 zł 0 zł bez opłat 

        

8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 

PIN 

6,00 zł  6,00 zł  6,00 zł  6,00 zł  bez opłat 

        

9. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę      

a) sieci SGB 4,50 zł 3,50 zł nie dotyczy 4,50 zł bez opłat 
b) innych niż wskazane w pkt a) 7,00 zł 7,00 zł nie dotyczy 7,00 zł bez opłat 

        

10. Sprawdzenie salda rachunku w 

bankomatach: 

za każde 

sprawdzenie 

     

a) sieci SGB bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat 
b) innych niż wskazane w pkt a) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,50 zł bez opłat 

        

11. Sporządzenie zestawienia 

transakcji płatniczych 

miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł bez opłat 

        

12. Przesłanie ponownego 

zestawienia transakcji 

płatniczych na życzenie klienta 

za każde 

zestawienie 

5,00 zł  5,00 zł  5,00 zł  5,00 zł  bez opłat 

        

 

 
2 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit i Mastercard Debit PayPass 
3 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron i Visa payWave Electron  „młodzieżowa” 
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Lp. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy 

Stawka obowiązująca 

Mastercard (w 

tym 

młodzieżowe)2 

Visa (w tym 

młodzieżowe)3 
mobilna Visa 

Mastercard 

do „Konta za 

Złotówkę” 

Mastercard 

13. Ekspresowe przesłanie karty lub 

numeru PIN (dostarczenie w 

ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł  45,00 zł  nie dotyczy 45,00  bez opłat 

        

14. Transakcja bezgotówkowa: ---------------------  

a) dokonywana na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

b) dokonywana poza terytorium 

państw członkowskich EOG 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji nie dotyczy 

c) transgraniczna transakcja 

płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych (na 

terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

        

15. Opłata za przewalutowanie 

transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 

naliczana od kwoty 

transakcji, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez prowizji 3% 3% bez opłat bez opłat 

 

 

 

 

 

 
2 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Mastercard Debit i Mastercard Debit PayPass 
3

 Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron i Visa payWave Electron  „młodzieżowa” 
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Tabela Nr 11 KARTY PŁATNICZE WYDANE DO RACHUNKU 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO (DEBETOWE) 

wycofane z oferty banku 
 

Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Maestro6 Visa Electron 

Visa Electron 

„młodzieżowa”
7 

1. Wznowienie karty za każdą kartę nie dotyczy 15,00 zł 
 

2. Zastrzeżenie karty za każda kartę bez opłat bez opłat 
 

3. Obsługa karty debetowej miesięcznie 2,00 2,00 
 

4. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub 

wypłat gotówki na wniosek klienta 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 

 

5. Wypłata gotówki: 

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S. A. i 

zrzeszonych banków spółdzielczych 

naliczana od 

wypłaconej kwoty, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

bez opłat bez opłat 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala 

POS)8 

1,50 zł 1,50 zł 

c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w 

pkt a) 

2,00 zł 2,00 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) 

(przy użyciu terminala POS)8 

3 % min. 4,50 

zł 

3 % min. 4,50 zł 

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium 

państw członkowskich EOG) 

3% min. 4,50 

zł 

3% min. 4,50 zł 

f) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2,00 zł 2,00 zł 
 

6. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 

karty debetowej do płatności gotówkowych (na 

terytorium innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od 

wypłaconej kwoty 

3% min. 4,50 

zł 

3% min. 4,50 zł 

 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,60 zł 0,60 zł 

 

8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł  6,00 zł  
 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 

za każdą zmianę 

  

a) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 

b) innych niż wskazane w pkt a) 7,00 zł 7,00 zł 
     

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie   

a) sieci SGB bez opłat bez opłat 

b) innych niż wskazane w pkt a) 1,00 zł 1,00 zł 
 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 
 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji 

płatniczych na życzenie klienta 

za każde zestawienie 5,00 zł  5,00 zł  

 

 

 
6 Karta wycofana z oferty banku z dniem 1 marca 2018 r., w miejsce karty Maestro wznawia się karta Mastercard z funkcja zbliżeniową ze 

stawkami obowiązującymi dla kart Mastercard 
7 Karty wycofane z oferty banku z dniem 1 czerwca 2018 r., po wyczerpaniu zapasów w miejsce karty Visa Electron i Visa Electron 

młodzieżowa wznawia się odpowiednio karta Visa i Visa młodzieżowa z funkcją zbliżeniową ze stawkami obowiązującymi dla kart Visa 

Electron i Visa Electron młodzieżowa 
8 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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Lp. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Maestro6 Visa Electron 

Visa Electron 

„młodzieżowa”
7 

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł  45,00 zł  

 

14. Transakcja bezgotówkowa: ---------------------  

a) dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej 

bez prowizji bez prowizji 

b) dokonywana poza terytorium państw 

członkowskich EOG 

bez prowizji bez prowizji 

c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 

karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

(na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG) 

bez prowizji bez prowizji 

 

15. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 

walucie innej niż PLN 

Naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 

operacji 

bez prowizji 3% 
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Tabela Nr 12 KARTY PŁATNICZE DEBETOWE – KARTA Visa Business Electron   
Wycofuje się z oferty Banku z dniem 1 czerwca 2018 

 

Prowizje i opłaty 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 
 

1. Wydanie karty dla: 

a) posiadacza rachunku, 

b) współposiadacza rachunku 

c) osoby wskazanej 

 

40,00 zł  

40,00 zł  

40,00 zł  
 

2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

a) uszkodzonej  

b) utraconej 

 
20,00 zł  

40,00 zł  
 

3. Wznowienie karty  40,00 zł  
 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat 
 

5. Obsługa karty miesięcznie 2,00 zł 
 

6. Zmiana parametrów 5,00 zł  
 

7. Opłata za wypłatę gotówki:   

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 
bez opłat 

b) w kasach banków SGB, 4,50 zł 

c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min.3,50 zł 

d) w kasach innych banków niż wskazane z pkt b) 3% min.4,50 zł 

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min 3,50 zł 

f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min 4,50 zł 

g) w ramach usługi cash back 0,60 zł 
 

8. Przesłanie nowego numeru PIN  6,00 zł  
 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 

    a) banków SGB 

    b) banków obcych 

 

4,50 zł  

7,00 zł  
 

10. Sprawdzenie salda rachunku: 

     a) w bankomatach sieci SGB 

     b) w bankomatach obcych 

 

bez opłat 

1,00 zł 
 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł  
 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł  
 

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

45,00 zł  

 

14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 
 

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą w 

walucie innej niż PLN (pobierana w dniu rozliczenia operacji) 

3% od kwoty 

transakcji  
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Tabela Nr 13 KARTY PŁATNICZE DEBETOWE – KARTA Visa Business  
 

Prowizje i opłaty 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 
 

1. Wydanie karty dla: 

a) posiadacza rachunku, 

b) współposiadacza rachunku 

c) osoby wskazanej 

 

40,00 zł  

40,00 zł  

40,00 zł  
 

2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

a) uszkodzonej  

b) utraconej 

 
20,00 zł  

40,00 zł  
 

3. Wznowienie karty  40,00 zł  
 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat 
 

5. Obsługa karty miesięcznie 2,00 zł 
 

6. Zmiana parametrów 5,00 zł  
 

7. Opłata za wypłatę gotówki:  

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków 

Spółdzielczych 
bez opłat 

b) w kasach banków SGB, 1,50 zł 
c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 2% min.5,00 zł 
d) w kasach innych banków niż wskazane z pkt b) 3% min.10,00 zł 
e) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2% min 5,00 zł 
f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min 10,00 zł 
g) w ramach usługi cash back 0,00 zł 

 

8. Przesłanie nowego numeru PIN  6,00 zł  
 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 

    a) banków SGB 

    b) banków obcych 

 

3,50 zł  

7,00 zł  
 

10. Zapytanie o salda rachunku w bankomatach 

     a) banków SGB 

     b) banków obcych 

 

bez opłat 

1,00 zł  
 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł  
 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł  
 

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

45,00 zł  

( za każdą przesyłkę) 
 

14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 
 

15. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą w 

walucie innej niż PLN (pobierana w dniu rozliczenia operacji) 

3% od kwoty 

transakcji  
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Tabela Nr 14 KARTY PŁATNICZE PRZEDPŁACONE - KARTA MasterCard  dla 

osób fizycznych  
 

Prowizje i opłaty 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka 

    

1. Wydanie karty wraz z numerem PIN: za każdą kartę 25,00 zł  
    

2. Zasilenie rachunku karty ---------- bez opłat 
    

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty  ---------- 30,00 zł  
    

4. Zastrzeżenie karty ---------- bez opłat 
    

5. Obsługa karty  miesięcznie 2,00 zł 
    

6. Wypłatę gotówki: 

a) w bankomatach banków SGB, BPS i zrzeszonych 

banków spółdzielczych, 

 

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

 

 

bez opłat 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS9), 1,50 zł 

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. a) 2,00 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b)  

    (przy użyciu terminala POS9) naliczana od 

wypłaconej kwoty 

3% min  

4,50 zł e) w bankomatach za granicą  

    (poza terytorium państw członkowskich EOG), 

f) w bankomatach za granicą  

(na terytorium państw członkowskich EOG) 

 2,00 zł 

    

7. Zmiana PIN w bankomatach: 

    a) sieci SGB 

    b) innych, niż wskazane w pkt a) 

za każdą zmianę 

 

4,50 zł  

7,00 zł  
    

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł  
    

9. Transakcje bezgotówkowe: 

a) dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

b) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG 

c) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 

innego państwa członkowskiego EOG) 

------------- 

 

bez prowizji 

bez prowizji 

 

bez prowizji 

    

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł  
 

 

 

 
9 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
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Tabela Nr 15 KARTY ŚWIADCZENIOWE - KARTA MasterCard  
 

Prowizje i opłaty 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 

 

1. Wydanie karty i PIN wg indywidualnie 

ustalonych stawek  
 

2. Zasilenie rachunku karty  wg indywidualnie 

ustalonych stawek  
 

3. Zastrzeżenie karty  bez opłat 
 

4. Obsługa karty miesięcznie bez opłat 
 

5. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach sieci SGB,  bez opłat 
 

6. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 
 

7. Przesłanie nowego numeru PIN 6,00 zł  
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Tabela Nr 16 KARTY PŁATNICZE KREDYTOWE - KARTA MasterCard,  

 

Prowizje i opłaty 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 
 

1. Wydanie karty: 

a)   głównej 

b)  dołączonej 

 

55,00 zł  

55,00 zł  
 

2. Użytkowanie karty (opłata roczna pobierana od drugiego roku 

użytkowania karty) 

 

55,00 zł  
 

3. Wznowienie karty  55,00 zł  
 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat 
 

5. Wydanie duplikatu karty z PIN i bez PIN 25,00 zł 
 

6. Wydanie karty w miejsce utraconej 25,00 zł 
 

7. Opłata za wypłatę gotówki:  

a) w bankomatach sieci SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości i 

zrzeszonych Banków Spółdzielczych, 
3% min.6,00 zł 

b) w kasach banków sieci SGB, 3% min.6,00 zł 
c) w bankomatach obcych 3% min.6,00 zł 
d) w kasach obcych, 3% min.6,00 zł 
e) w bankomatach za granicą, 3% min.6,00 zł 

 

8. Przesłanie nowego numeru PIN  6,00 zł  
 

9. Zmiana PIN w bankomatach  4,50 zł 
 

10. Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
 

11. Minimalna kwota do zapłaty 5% min.50,00 zł  
 

12. Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat 
 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 
 

14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa  

w walucie innej niż PLN   
(pobierana w dniu rozliczenia operacji).  

3% od kwoty 

transakcji  

 

15. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach 

określonych w umowie o kartę  

(opłaty nie stosuje się od kredytów udzielonych od dnia 11.03.2016r.) 

 

 

20 zł.  

 

16 Ekspresowe przesłanie karty lub nr PIN 

    (przesłanie w ciągu 3 dni roboczych)  

 

45,00 
 



 37 

Tabela Nr 17 KARTY PŁATNICZE KREDYTOWE - KARTA MasterCard Business 
 

Prowizje i opłaty 

 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 

 

1. Wydanie karty: 

a)   głównej 

b)  dołączonej 

 

75,00 zł  

75,00 zł  
 

2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 

b) utraconej 

 
35,00 zł  

75,00 zł  
 

3. Użytkowanie karty (opłata roczna pobierana od drugiego roku 

użytkowania karty) 

 

75,00 zł  
 

4. Wznowienie karty  75,00 zł  
 

5. Zastrzeżenie karty bez opłat 
 

6. Opłata za wypłatę gotówki:  

a) w bankomatach sieci SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości i 

zrzeszonych Banków Spółdzielczych, 
4% min.10,00 zł 

b) w kasach banków sieci SGB, 4% min.10,00 zł 
c) w bankomatach obcych 4% min.10,00 zł 
d) w kasach obcych, 4% min.10,00 zł 
e) w bankomatach za granicą, 4% min.10,00 zł 

 

7. Przesłanie pierwszego numeru PIN bez opłat 
 

8. Przesłanie nowego numeru PIN  6,00 zł  
 

9. Zmiana PIN: 

    a) w bankomatach sieci SGB 

    b) w bankomatach obcych 

 

4,50 zł  

4,50 zł  
 

10. Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
 

11. Minimalna kwota do zapłaty 5% min.50,00 zł  
 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł  
   

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru   PIN 

    (przesłanie w ciągu 3 dni roboczych) 

45,00zł.  

   

14.  Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia –za każde wezwanie 20,00zł.  
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Tabela Nr 18 KARTY PŁATNICZE KREDYTOWE - KARTA Visa  
 

Prowizje i opłaty 

 
Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 

 

1. Wydanie karty: 

a)   głównej 

b)  dołączonej 

 

55,00 zł  

55,00 zł  
 

2. Użytkowanie karty (opłata roczna pobierana od drugiego roku 

użytkowania karty) 

 

55,00 zł  
 

3. Wznowienie karty  55,00 zł  
 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat 
   

5. Wydanie duplikatu karty z PIN i bez PIN 25,00 zł 
 

6. Wydanie karty w miejsce utraconej 25,00 zł 
 

7. Opłata za wypłatę gotówki:  

a) w bankomatach sieci SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości i 

zrzeszonych Banków Spółdzielczych, 
3% 

min.6,00 zł 
b) w kasach banków sieci SGB, 3% 

min.6,00 zł 
c) w bankomatach obcych 3% 

min.6,00 zł 
d) w kasach obcych, 3% 

min.6,00 zł 
e) w bankomatach za granicą, 3% 

min.6,00 zł 
 

8. Przesłanie nowego numeru PIN  6,00 zł 
 

9. Zmiana PIN w bankomatach  4,50 zł  
 

10. Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
 

11. Minimalna kwota do zapłaty 5% 

min.50,00 

zł  
 

12. Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych bez opłat 
 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 
 

14. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej kartą Visa  

w walucie innej niż PLN   
(pobierana w dniu rozliczenia operacji).  

3% od 

kwoty 

transakcji  
 

15. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach 

określonych w umowie o kartę  
(opłat nie stosuje się od kredytów udzielonych od dnia 11.03.2016r.) 

 

20,00 zł 

 

16. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru   PIN 

    (przesłanie w ciągu 3 dni roboczych ) 

45,00 zł.  
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Tabela Nr 19 KARTY PŁATNICZE DEBETOWE – KARTA MasterCard Business  
 

Prowizje i opłaty 
 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 
 

1. Wydanie karty dla: 

a) posiadacza rachunku, 

b) współposiadacza rachunku 

c) osoby wskazanej 

 

10 zł  

10 zł  

10 zł  
 

2. Wydanie nowej karty w miejsce: 

a) uszkodzonej  

b) utraconej 

 
20,00 zł  

40,00 zł  
 

3. Wznowienie karty  10 zł  
 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat 
 

5. Obsługa karty miesięcznie 2,00 zł 
 

6. Zmiana parametrów 5,00 zł  
 

7. Opłata za wypłatę gotówki:  

a) w bankomatach banków SGB, oraz BPS SA i zrzeszonych 

banków spółdzielczych, 

bez opłat 

b) w kasach banków SGB, 4,50 zł 

c) w bankomatach innych niż wskazane w pkt a) 3% min. 3,50 zł 

d) w kasach innych banków, niż wskazane z pkt b) 3% min. 4,50 zł 

e) w bankomatach za granicą, na terenie EOG  3% min. 3,50 zł 

f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł  

g) w ramach usługi cash back 1,30 zł   
 

8. Przesłanie nowego numeru PIN  6,00 zł  
 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 

    a) banków SGB 

    b) banków obcych 

 

4,50 zł 

7,00 zł 
 

10. Zapytanie o saldo w bankomatach: 

     a) banków SGB 

     b) banków obcych 

 

bez opłat 

1,00 zł 
 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł  
 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł  

 

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

45,00 zł  

( za każda przesyłkę) 
 

14. Transakcje bezgotówkowe bez prowizji 
 

15. Prowizja za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 
(pobierana w dniu rozliczenia operacji) 

bez prowizji 
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Tabela Nr 20 KARTY PRZEDPŁACONE – KARTA MasterCard dla podmiotów 

instytucjonalnych 

 

Prowizje i opłaty 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 
 

1. Wydanie karty i numeru PIN 25,00zł 

 

2. Opłata za wypłatę gotówki:  

a) w bankomatach banków SGB, oraz BPS SA i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 

bez opłat 

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

c) w bankomatach inne niż wskazane z pkt a) 2,00 zł 

 

d) w kasach innych banków niż wskazane z pkt b) przy użycia terminala 

POS 

3% min. 4,50 zł 

 

e) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich 

EOG) 

2,00 zł 

 

f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min 4,50 zł 
 

3. Obsługa karty miesięcznie 2,00 zł 
 

4. Zmiana PIN: 

    a) w bankomatach sieci SGB 

    b) w bankomatach obcych 

 

4,50 zł 

7,00 zł 
 

5. Przesłanie nowego numeru PIN 6,00 zł  
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Tabela Nr 21 KARTA KREDYTOWE –MasterCard Gold  
Prowizje i opłaty 

Lp. Rodzaj czynności/usługi Stawka 
 

1. Wydanie karty: 

a)   głównej 

b)  dołączonej 

 

50,00 zł 

50,00 zł 
 

2. Opłata roczna za kartę * 150,00zł.  
 

3. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN  25,00 zł  
 

4. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 25,00 zł  
 

5. Wznowienie karty  Bez opłat 
 

6. Zastrzeżenie karty bez opłat 
 

7. Opłata za wypłatę gotówki:   
1) w bankomatach sieci SGB, Banku Polskiej Spółdzielczości i 

zrzeszonych Banków Spółdzielczych 

3% min. 6,00 zł 

2) w kasach banków sieci SGB 3% min. 6,00 zł 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 6,00 zł 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 3% min. 6,00 zł 

5) w bankomatach za granicą. 3% min. 6,00 zł 
 

8. Wydanie nowego numeru PIN  10,00 zł 
 

9. Zmiana PIN w bankomatach  4,50 zł 
 

10. Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
 

11. Minimalna kwota do zapłaty 5% min.50,00 zł  
 

12. Opłata za wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach 

określonych w umowie o kartę  
(opłat nie stosuje się od kredytów udzielonych od dnia 11.03.2016r.) 

20,00zł  

 

13. Sporządzanie zestawienia transakcji płatniczych Bez opłat 
 

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 
 

15. Awaryjne wydanie karty zastępczej  poza granicami kraju 148 EUR**  
   

16. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju            95 EUR**    
 

17. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru   PIN 

    ( przesłanie w ciągu 3  dni roboczych  ) 

45,00 zł.  
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Tabela Nr 22 Instrument płatniczy BLIK dla klientów indywidualnych                                                   

i instytucjonalnych 
 

Prowizje i opłaty 
 

L.p. Wyszczególnienie czynności Płatności mobilne  

BLIK 

1. Aktywacja BLIK 0,00 zł 

   

2. Użytkowanie BLIK 0,00 zł 

   

3.  

 

Opłata za wypłatę gotówki w: 

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

spółdzielczych 

0,00 zł 

2) bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 

3) bankomatach za granicą nie dotyczy 

   

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00 zł 

   

5. Krajowa transakcja płatnicza bez opłat 

   

6. Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat 

; 
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Tabela Nr 23 Aplikacja mobilna Nasz Bank 
 

Prowizje i opłaty 
 

L.p. Wyszczególnienie czynności Aplikacja mobilna 

1. Aktywacja aplikacji 0,00 zł 
   

2. Użytkowanie aplikacji 0,00 zł 
   

 

 


