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MRIAŁ I.  POSTANOPINNIA OGÓLNN 
 

1. NaTwarciańVki Bank SpółTzielczy w MziałoVzynie pobiera prowizję i opłaWy za czynności i uVługi bankowe Tla klienWów inTywiTualnycU zgoTnie z niniejVzą "Taryfą prowizji  
i opłaW za czynności i uVługi bankowe Tla klienWów inTywiTualnycU w NaTwarciańVkim  Banku SpółTzielczym w MziałoVzynie”. 

2. OpłaWy i prowizje pobierane Vą w złoWycU. OwoWy prowizji naliczane Vą w wyVokości To TwócU miejVc po przecinku. 
3. Prowizje i opłaWy poTane Vą w VWawkacU bruWWo.  
4. OpłaWy i prowizje Vą pobieraneJ 

        1)   niezwłocznieH w Tniu złożenia albo wykonania TyVpozycjiH 
       2)  cyklicznie w okreVacU mieVięcznycUH  

                   3) zgoTnie z uVWaleniami inTywiTualnymi zawarWymi w umowie o prowaTzeniu racUunku.                                    
            OpłaWy cykliczneH o kWórycU mowa w uVW. 4 pkW 2 pobierane Vą oVWaWniego Tnia roboczego każTego mieViącaH z zaVWrzeżeniemH że opłaWy mieVięczne nie Vą pobierane w mieViącacU rozpoczęcia  

i zakończenia korzyVWania z uVługi świaTczonej przez Bank. 
5. P przypaTkuH gTy Taryfa określa wyVokość prowizji oT kreTyWu w granicacU „oT…To….” wyVokość pobieranycU prowizji uVWalana jeVW inTywiTualnie Tla Tanego roTzaju kreTyWu. 
6. Prowizje i opłaWy za czynności i uVługi bankowe kVięgowane Vą w ciężar racUunkuH kWórego ToWyczą; w uzaVaTnionycU przypaTkacU TopuVzcza Vię zakVięgowanie prowizjiIopłaWy 

w ciężar innego racUunku klienWaH zgoTnie z TyVpozycją klienWa. 
7. Olienci inTywiTualni mogą wybrać Towolny pakieW WaryfowyH z zaVWrzeżeniemH że pakieWJ 

1) JUNIOR – przeznaczony jeVW Tla klienWów inTywiTualnycU To 26 roku życiaH 
2) STANMARM - przeznaczony jeVW Tla klienWów inTywiTualnycUH 
3) POMSTAPOPY RACHUNNO PŁATNICRY - racUunek płaWniczy TeTykowany klienWom inTywiTualnymH kWórzy na momenW złożenia wnioVku o oWwarcie Wego racUunkuH nie 

poViaTają racUunku płaWniczego w innym banku. Bank jeVW zobowiązany prowaTzić PRP i realizować określone czynności bankowe zgoTnie z zaVaTami wynikającymi  
z przepiVów uVWawy o uVługacU płaWniczycU 

4) AOTYPNY – przeznaczony Tla klienWów inTywiTualnycUH w VkłaT kWórego wcUoTzi RORH zbliżeniowa TebeWowa karWa płaWnicza MaVWercarT oraz uVługa bankowości 
elekWronicznej.   

8. RaVaTy przeliczania WranVakcji w waluWacU obcycU zrealizowanycU karWami płaWniczymi określone Vą  w  regulaminacU funkcjonowania poVzczególnycU karW płaWniczycU. 
9. Prowizje za operacje zrealizowane karWami płaWniczymi za granicąH uVWalane Vą oT kwoWy WranVakcji wyrażonej w złoWycUH po przeliczeniu na zaVaTacU określonycU w regulaminacU funkcjonowania 

poVzczególnycU karW płaWniczycU. 
10. Ra uVługi nieprzewiTziane w Taryfie Oierownik placówki BankuH w porozumieniu z członkiem RarząTu BankuH może uVWalić    opłaWę lub prowizję wg umowy z OlienWem. 
11. PrzeVłanki i Wryb zmiany niniejVzej Taryfy wVkazane Vą w regulaminacU albo umowacU funkcjonowania poVzczególnycU uVług bankowycUH znajTującycU Vię w ofercie Banku. 
12. Pojęcia VWoVowane w niniejVzej Waryfie oznaczająJ 

1) NBS - NaTwarciańVki Bank SpółTzielczy w MziałoVzynie 
2)  SGB - SpółTzielcza Grupa Bankowa - zrzeVzenieH kWóre Wworzą SGB-Bank S.A. oraz banki VpółTzielczeH kWóre  zawarły z nim umowy zrzeVzenia. 

13. PoTaWek VAT wynoVi 23%. 
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 MRIAŁ II.  RACHUNOI PŁATNICRN 
oozdział 1. RacUunki oVYcYęTnościowo – roYlicYeniowe (ROR)H w Wym poTVWawowe racUunki płaWnicYe (PRP) 

 
Lp.               

PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA 
TRYŁ POŁINRANIA 

OPŁATY 
PakieW  

SWanTarT 
PakieW  

AOTYPNY 
PakieW 

 JUNIOR  
(To 26 roku życia)  

PoTVWawowy 
racUunek płaWnicYy 

1 ProwaTYenie racUunku płaWnicYego 4H50 zł 0H001 zł 0H00zł 0H00zł mieVięcznie 

2 
PpłaWy goWówki na racUunek Tokonywane   
w placówce NŁS  i urYąTYeniacU 
VamoobVługowycU                 

0H00zł 0H00 zł 0H00zł 0H00zł 
za każdą wypłaWę 

3 PypłaWy goWówki Tokonywane w placówce NŁS 0H00zł 5H00 zł 2 0H00zł 0H00zł 

4 Polecenie prYelewu wewnęWrYnego  0H00zł 
 

0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł za każTy przelew 

5 
 

Polecenie prYelewuJ 
1. w kwocie To 1.000.000H00 zł 

1) złożonycU za pośreTnicWwem uVługi 
bankowości elekWronicznejJ 

 

za każTy przelew 

a) na racUunki prowaTzone w innycU 
bankacU 

0H50 zł 0H00 zł 0H50 zł pięć dyspozycji  w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 
każda kolejna 0,50 zł *  

b) na racUunki prowaTzone w innycU 
bankacUH realizowane w VyVWemie NxpreVV 
Nlixir (w kwocie poniżej 20.000H00 zł) 

5H00 zł 6H00 zł 5H00 zł 5H00 zł 

c) na racUunki prowaTzone w innycU 
bankacUH realizowane  w VyVWemie 
SORBNNT 

30H00 zł 30H00 zł 30H00 zł 30H00 zł 

2) złożonycU w formie papierowejJ     

a) na racUunki prowaTzone  w innycU    
             bankacU (z wyłączeniem UrzęTu     
             Skarbowego) 

3H80 zł 6H00 zł 3H80 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat,  
każda kolejna 2,00 zł* 

     b)    na racUunek UrzęTu Skarbowego 6H00 zł 7H00 zł 6H00 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 

 
1prowaTzenie racUunku 0H00 zł mieVięcznie w przypaTku jeTnorazowego wpływu min. 1.000H00 zł w Tanym mieViącu kalenTarzowymH w przeciwnym razie 5H00 zł mieVięcznie  
2 P przypaTku awarii bankomaWu NBS opłaWa nie jeVW pobierana 



4 

 

każda kolejna 3,00 zł* 
c) na racUunki prowaTzone w innycU     
        bankacUH realizowane w VyVWemie     
        NxpreVV Nlixir  (w kwocie poniżej     
        20.000H00 zł)  

10H00zł 10H00 zł 10H00zł 10H00zł 

    T)      realizowane  w VyVWemie  SORBNNT 30H00 zł 30H00 zł 30H00 zł 30H00  zł 
  2. w kwocie oT  1.000.000H00zł  
        (realizowane Wylko  w VyVWemie   SORBNNT) 

30H00 zł 30H00 zł 30H00 zł 30H00 zł 

6  Rlecenia VWałe   
1. Przyjęcie TyVpozycji  

a) złożenie TyVpozycji w placówce NBS 2H00 zł 
 

5H00 zł 2H00 zł 0H00 zł  
za każdą TyVpozycję 

b) złożenie TyVpozycji za pośreTnicWwem 
uVług bankowości elekWronicznej 

0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 

2. Realizacja przelewów i TyVpozycjiJ 
1) złożonycU w placówce NBS  

 

a)  na racUunki prowaTzone w NBS 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00zł 
za każTy przelew 

 

b)  na racUunki w innycU bankacU 1H50 zł 1H50 zł 1H50 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 
każda kolejna 1,50 zł* 

2) złożone za pośreTnicWwem uVług bankowości elekWronicznejJ  
a)   na racUunki prowaTzone w NBS 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 

za każTy przelew 

 
b)     na racUunki w innycU bankacU 0H50 zł 0H50 zł 0H50 zł pięć dyspozycji w 

miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 
każda kolejna 0,50 zł* 

3) moTyfikacja kwoWyIWerminu zlecenia VWałegoJ 

za każdą zmianę 

a) złożona w formie papierowej 5H00 zł 5H00 zł 5H00 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 
każda kolejna 2,00 zł* 

        b)     złożone za pośreTnicWwem uVług      
              bankowości elekWronicznej 

0H00zł 0H00 zł 0H00zł 0H00zł 

4) oTwołanie zlecenia VWałegoJ 
a)    złożone w formie papierowej 2H00 zł 5H00 zł 2H00 zł 0H00 zł 
b)    złożone za pośreTnicWwem uVług        

                 bankowości elekWronicznej 
0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 
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7 Polecenie YapłaWy 
1) złożenie zgoTy na korzyVWanie z polecenia 

zapłaWy   
2H00  zł 1H00 zł 2H00 zł 0H00 zł 

za każdą TyVpozycję 2) realizacja polecenia zapłaWy z racUunku     
      płaWnika 

1H00 zł 1H00 zł 1H00 zł 0H00 zł 

3)  oTwołanie pojeTynczego niezrealizowanego     
     polecenia zapłaWy albo akWualizacja Wreści     
     zgoTy na korzyVWanie z polecenia zapłaWy    

1H50 zł 5H00 zł 1H50 zł 0H00 zł 

8 

UVWanowienie pełnomocnika To TyVponowania 
racUunkiem 

0H00 zł 5H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 

za każdą TyVpozycję Rmiana IoTwołanie pełnomocnika To 
TyVponowania racUunkiem 

3H50 zł 5H00 zł 3H50 zł 3H50 zł  

9 SporYąTYenie i wyVłanie wyciągu bankowegoJ  
1. w formie papierowejJ 

1) raz  w mieViącu 
a) oTbierany oVobiście  0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł za każTy wyciąg b) wyVyłany liVWem zwykłym 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 

2) po każTej zmianie ValTa 
a) oTbierany oVobiście  0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 

za każTy wyciąg b) wyVyłany liVWem zwykłym 5H00 zł 5H00 zł 5H00 zł 5H00 zł 
2. poprzez uVługę bankowości elekWronicznej 

oraz na aTreV poczWy elekWronicznej  e-mail  
0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 

10 SporYąTYenie TuplikaWuJ 
1)  wyciągu bankowego 

5H00 zł  
+ poTaWek VAT 

5H00 zł  
+ poTaWek VAT 

5H00 zł   
+ poTaWek VAT 

5H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

2) pojeTynczej TyVpozycji złożonej 
         przez klienWa 

30H00 zł 
+ poTaWek VAT 

30H00 zł  
+ poTaWek VAT 

30H00 zł 
+ poTaWek VAT 

15H00 zł 
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

11 SporYąTYenie YeVWawienia WranVakcji płaWnicYycU   
 

5H00 zł  
+ poTaWek VAT 

5H00 zł  
+ poTaWek VAT 

5H00 zł  
+ poTaWek VAT 

5H00zł  
+ poTaWek VAT 

za każdą VWronę 
wyTruku 

12 PyTanie YaświaTcYenia o poViaTaniu racUunku  20H00 zł  
+ poTaWek VAT 

30H00 zł  
+ poTaWek VAT 

20H00 zł  
+ poTaWek VAT 

20H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

13 PyTanie YaświaTcYenia o poViaTaniu racUunku  
i wyVokości ValTaI o VWanie oVYcYęTności 

20H00 zł  
+ poTaWek VAT 

40H00 zł  
+ poTaWek VAT 

20H00 zł  
+ poTaWek VAT 

20H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

14 Ra prYyjęcieH YmianęH oTwołanie TyVpoYycji 
(oświaTcYenia) PoViaTacYa racUunku w Vprawie 
prYeYnacYenia wkłaTu na wypaTek śmierci 

30H00 zł 30H00 zł 30H00 zł 30H00 zł za każdą TyVpozycję 



6 

 

15 RealiYacja TyVpoYycji VpaTkobierców na 
poTVWawie poVWanowienia VąTu lub 
noWarialnego akWu poświaTcYenia TYieTYicYenia 

15H00zł 15H00 zł 15H00zł 0H00zł  oT każTego 
VpaTkobiercy 

16 Rablokowanie śroTków  pieniężnycU na racUunku 
bankowym na wnioVek klienWa (np. Tla innego 
banku) 

30H00 zł 30H00 zł  30H00 zł 30H00  zł  
 

za każdą TyVpozycję 

17 OTYyVkanie kwoWy WranVakcji wykonanej 
nieprawiTłowo Y powoTu poTania prYeY 
poViaTacYaIpełnomocnika racUunkuH błęTnego 
numeru racUunku bankowego oTbiorcy 

 
20H00 zł  

 
20H00 zł 

 
20H00 zł 

 
20H00 zł 

 
za każdą TyVpozycję 

18 Rmiana pakieWu  25H00 zł 25H00 zł nie ToWyczy 25H00 zł za każdą zmianę 
pakieWu 

19 UżyWkowanie iTenWyfikacji biomeWrycYnej 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł mieVięcznie 

20 Rmiana racUunku Ye wVpólnego na 
inTywiTualny i oTwroWnie 

20H00 zł 20H00 zł nie ToWyczy 20H00 zł za każdą zmianę 

21 Ra wyTanie piVm o cUarakWerYe YaświaTcYeńH 
innycU niż VYcYegółowo wymienionycU w Taryfie 

50H00 zł  
+ poTaWek VAT 

50H00 zł  
+ poTaWek VAT 

50H00 zł  
+ poTaWek VAT 

50H00 zł  
+ poTaWek VAT 

 
za każTy TokumenW 

22 Ra prYygoWowanie goWówki na pocYeW wypłaWy  
Y racUunku (w kwocie wymagającej awizowania, 
zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku),  
w przypaTku jej nie pobrania 

 

0H10% 
 

0H10% 
 

0H10 % 
 

0H10 % 
 

naliczana oT kwoWy 
wypłaWy 

PoTaWek VAT wynoVi 23% 
* Mo limiWu 5 bezpłaWnycU WranVakcji w mieViącu kalenTarzowym uwzglęTnia Vię czynnościH o kWórycU mowa w uVW. 4H uVW. 5. pkW. 1 ppkW 1) liW. a)H uVW. 5 pkW. 1 ppkW 2) liW. a) i b)H 
uVW. 6 pkW. 2 ppkW 1) liW. b)H uVW. 6 pkW. 2 ppkW 2) liW. b)H uVW. 6 pkW. 2 ppkW 3) liW. a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

          RoYTYiał 2. RacUunki oVYcYęTnościowe „SOARŁONOA”                             
Lp. PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA TRYŁ POŁINRANIA 

OPŁATY 
1 ProwaTYenie racUunku 0H00zł - 
2 PpłaWa goWówki  0H00zł - 
3  PypłaWa goWówki  lub polecenie prYelewu   wewnęWrYnego 

(złożone w formie papierowej   lub za pośreTnicWwem uVług bankowości elekWronicznej) 
pierwVza WranVakcja w mieViącu kalenTarzowym                              
0H00zł   
 

kolejna WranVakcja w mieViącu kalenTarzowym                                  
8H00zł                                              

 
 

za każdą transakcję 

4 Polecenie prYelewu   
(złożone w formie papierowej   lub za pośreTnicWwem uVług bankowości elekWronicznej) 

 

na racUunki prowaTzone w innycU bankacU   8H00 zł 
 

za każdy przelew 
za  wyjąWkiem przelewówJ 
a) realizowanycU w VyVWemie NxpreVV Nlixir (w kwocie poniżej 20.000H00 zł) 

10H00 zł 

b) realizowanycU  w VyVWemie  SORBNNT 30H00 zł 
5 UVługa bankowości elekWronicYnejJ 

a) ToVWęp 
 

0H00 zł 
 

b) zmiana numeru Welefonu wykorzyVWywanego To auWoryzacji TyVpozycji  
w ramacU uVługi bankowości elekWronicznej (UaVła jeTnorazowe na Welefon) 

5H00 zł 
 

6 UżyWkowanie iTenWyfikacji biomeWrycYnej 0H00 zł           mieVięcznie 

7 SerwiV SÓSJ 
a) urucUomienie uVługi  2H00 zł za każTe urucUomienie 
b) wyVyłanie informacji SMS 0H25 zł za każTy wyVłany SMS 
c) za zmianę TyVpozycji w zakreVie uVługi (np. zmiana numeru WelefonuH  zmiana 

konfiguracji uVługi) 
3H00 zł za każdą TyVpozycję 

8 SporYąTYenie i wyVłanie wyciągu bankowegoJ   
1. w formie papierowejJ 

1) raz  w mieViącuJ  
a) oTbierany oVobiście    0H00 zł - 
b) wyVyłany liVWem zwykłym 0H00 zł - 

2) po każTej zmianie ValTaJ 0H00 zł - 
a) oTbierany oVobiście  0H00 zł - 
b) wyVyłany liVWem zwykłym 5H00 zł za każTy wyciąg 

2.  poprzez uVługę bankowości elekWronicznej oraz na aTreV poczWy elekWronicznej     
 e-mail  

0H00 zł  
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9 PyTanie YaświaTcYenia o poViaTaniu racUunku płaWnicYego 30H00zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

10 UVWanowienieH YmianaIoTwołanie pełnomocnika To TyVponowania racUunkiem  5H00 zł za każdą TyVpozycję  
11 PrYyjęcieH YmianaH oTwołanie TyVpoYycji (oświaTcYenia) PoViaTacYa racUunku  

w Vprawie prYeYnacYenia wkłaTu na wypaTek śmierci 
 

30H00 zł 
za każdą TyVpozycję 

12 RealiYacja TyVpoYycji VpaTkobierców na poTVWawie poVWanowienia VąTu lub 
noWarialnego akWu poświaTcYenia TYieTYicYenia 

 
15H00 zł 

oT każTej TyVpozycji 

13 SporYąTYenie YeVWawienia WranVakcji płaWnicYycU   25H00  zł  
+ poTaWek VAT 

za każTe zeVWawienie 

14 SporYąTYenie TuplikaWuJ 
a) wyciągu bankowego 

 

15H00 zł  
+ poTaWek VAT 

 

za każTy TokumenW 

b) pojeTynczej TyVpozycji złożonej przez klienWaJ 30H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

15 PrYyjęcie i wykonanie TyVpoYycji ToWycYącej Yablokowania śroTków na racUunku Y WyWułu YabeYpiecYenia umów kreTyWowycU               i innycUH YawarWycU prYeY 
poViaTacYa racUunkuH na wnioVek poViaTacYaJ 

1) z NBS 0H00 zł za każdą TyVpozycję 
2) z innymi bankamiIinVWyWucjami 30H00 zł 

16 wa zmianę rachunku ze wspólnego na indówidualnó i odwrotnie 20H00 zł za każdą TyVpozycję 

   Podatek sAT wynosi 2P% 
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RoYTYiał  3.  RacUunki WerminowycU lokaW oVYcYęTnościowycU 
Lp. PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA TRYŁ POŁINRANIA OPŁATY 
1 OWwarcie i prowaTYenie racUunku Werminowej lokaWy oVYcYęTnościowejJ 

- oWwarcie racUunku 
 

0H00 zł 
 
- 

- prowaTzenie racUunku 0H00 zł - 
2 LikwiTacja „OViążecYki oVYcYęTnościowej Y wkłaTami Werminowymi”  

2H00 zł 
 

za każdą kViążeczkę 
3 PpłaWy goWówkowe na racUunek 0H00 zł - 
4 PypłaWy goWówkowe Y racUunku 0H00 zł - 
5 MyVpoYycja VWała lub jeTnoraYowa OlienWaH ToWycYąca prYelewu oTVeWek lub kapiWału i oTVeWekH po YapaTnięciu lokaWyJ 

a) na racUunek prowaTzony w Banku 0H00 zł  
b) na racUunki prowaTzone w innycU bankacU 2H00 zł za każdą TyVpozycję 

6 SporYąTYenie wyciągu bankowego 0H00 zł - 
7 PyTanie YaświaTcYenia o poViaTaniu racUunku i VWanie oVYcYęTności 20H00 zł  

+ poTaWek VAT 
 

za każTy TokumenW 
8 UVWanowienie pełnomocnika To TyVponowania racUunkiem 0H00 zł - 
9 RmianaIoTwołanie pełnomocnika To TyVponowania racUunkiem  3H50 zł za każdą zmianęIoTwołanie 

10 PrYyjęcieH YmianaH oTwołanie TyVpoYycji (oświaTcYenia) PoViaTacYa racUunku  
w Vprawie prYeYnacYenia wkłaTu na wypaTek śmierci 

 
30H00 zł 

 
za każdą TyVpozycję 

11 RealiYacja TyVpoYycji VpaTkobierców na poTVWawie poVWanowienia VąTu lub 
noWarialnego akWu poświaTcYenia TYieTYicYenia 

15H00 zł 
 

oT każTej TyVpozycji 

12 SporYąTYenie YeVWawienia WranVakcji płaWnicYycU 5H00 zł za każdą VWronę wyTruku  
13 PrYyjęcie i wykonanie TyVpoYycji ToWycYącej Yablokowania śroTków na racUunku lokaWy Werminowej Y WyWułu YabeYpiecYenia umów kreTyWowycU i innycUH YawarWycU 

prYeY poViaTacYa racUunkuH na wnioVek poViaTacYaJ 
1) z NBS 0H00 zł za każdą TyVpozycję 
2) z innymi bankamiIinVWyWucjami 30H00 zł 

14 Ra prYygoWowanie goWówki na pocYeW wypłaWy Y racUunku  
(w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku),  w przypaTku jej nie pobrania 

 
0H10 % 

 
naliczana oT kwoWy wypłaWy 

PoTaWek VAT wynoVi 23% 
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MRIAŁ III NLNOTRONICRNN OANAŁY MOSTĘPU 
Lp. 

 

PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA   TRYŁ POŁINRANIA 
OPŁATY 

PakieW 
SWanTarT 

PakieW AOTYPNY PakieW 
JUNIOR  

 

PoTVWawowy RacUunek 
PłaWnicYy 

 

1 UVługa bankowości elekWronicYnej 2H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł mieVięcznie 

2 Rmiana numeru Welefonu 
wykorzyVWywanego To auWoryzacji 
TyVpozycji w ramacU uVługi 
bankowości elekWronicznej (m.in. UaVła 
jeTnorazowe na Welefon) 

 

2H00 zł 

 

2H00 zł 

 

2H00 zł 

 

2H00 zł 

 

za każdą zmianę 

3 SerwiV SÓSJ 
a) urucUomienie uVługi  2H00 zł 5H00 zł 2H00 zł 2H00 zł za każTe 

urucUomienie 
b) wyVyłanie informacji SMS 0H25 zł 0H25 zł 0H25 zł 0H25 zł za każTy wyVłany 

SMS 
c) za zmianę TyVpozycji w zakreVie 

uVługi (np. zmiana numeru 
WelefonuH zmiana konfiguracji 
uVługi) 

 
2H00 zł 

 
5H00 zł 

 
2H00 zł 

 
2H00 zł 

 
za każdą TyVpozycję 
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MRIAŁ IV. INSTRUÓNNTY PŁATNICRN 
 RoYTYiał 1. OarWy wyTane To racUunku oVYcYęTnościowo-roYlicYeniowegoH w Wym poTVWawowego racUunku płaWnicYego (TebeWowe Y funkcją  
Ybliżeniową) 

Lp. PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI RacUunek oVYcYęTnościowo-
roYlicYeniowy 

PakieWJ SWanTarTH JUNIOR 
 

RacUunek 
oVYcYęTnościowo-

roYlicYeniowy  
PakieW AOTYPNY 

PoTVWawowy 
racUunek płaWnicYy 

TRYŁ POŁINRANIA 
OPŁATY 

STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA 
ÓaVWercarT 
ÓaVWercarT 
młoTYieżowa 

ViVa payPave 
ViVa payPave 
młoTYieżowa 

ÓaVWercarT  ÓaVWercarTI 
ViVa payPave 

1 PyTanie pierwVYej karWy TlaJ 
- poViaTaczaIwVpółpoViaTacza racUunku 

0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł  
 

za każdą karWę - oVoby wVkazanej                              
(użyWkownika karWy) 

25H00 zł 25H00 zł 25H00 zł - 

2 PYnowienie karWy płaWnicYej 0H00 zł 0H00 zł 15H00 zł 0H00 zł - 

3 PyTanie nowej karWy w miejVce 
uVYkoTYonej lub uWraconej  

20H00 zł 20H00 zł 20H00 zł 20H00 zł za każdą karWę 

4 RaVWrYeżenie karWy 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł 0H00 zł - 
5 Rmiana limiWów WranVakcyjnycU  

i innycU TanycU To karWy 
5H00 zł 5H00 zł 5H00 zł 0H00 zł za każdą zmianę 

6 ObVługa  karWy TebeWowej  2H00 zł 2H00 zł 0H00 złIm-c - 
w przypaTku 
zrealizowania 

WranVakcji 
bezgoWówkowycU                                

(z wyjąWkiem przelewów) 
w Tanym okreVie 

rozliczeniowym3 na 
kwoWę 

min. 500 zł każdą karWąH 

0H00 zł mieVięcznie 

 
3 OkreV rozliczeniowy Wrwa oT Tnia 26 Tnia poprzeTniego mieViąca To 25 Tnia kolejnego mieViąca.  
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w pozoVWałycU 
przypaTkacU 5H00 złIm-c 

7 TranVakcja beYgoWówkowaJ 
1) Tokonywana na WeryWorium 

RzeczypoVpoliWej PolVkiej 
bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji  

 
 
 
- 

2) Tokonywana poza WeryWorium 
pańVWw członkowVkicU NOG; 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3) WranVgraniczna WranVakcja płaWnicza 
przy użyciu karWy TebeWowej To 
płaWności bezgoWówkowycU ( na 
WeryWorium innego pańVWwa 
członkowVkiego NOG) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

8 PypłaWa goWówkiJ 
1) w bankomaWacU Vieci SGB i BPS i 

zrzeVzonycU banków 
VpółTzielczycU 

 
0H00 zł 

 
0H00 zł 

 
0H00 zł 

 
0H00 zł 

 

2) w kaVacU banków SGB4 1H50 zł 1H50 zł 2H00 zł 0H00 zł  
za każdą wypłaWęH 
pobierana w Tniu 

rozliczenia operacji 

3) w bankomaWacU w kraju innycUH niż 
wVkazane w pkW 1H 

5H00 zł  2% min. 5H00 zł 
 

5H00 zł pięć rozliczonycU 
wypłaW w mieViącu 

kalenTarzowym bez 
opłaWH każTa kolejna 

2H00 zł 
4) w kaVacU innycU bankówH niż 

wVkazane w pkW 2 (przy użyciu 
Werminala POS) 

3% min.4H50 zł 3% min.4H50 zł 3% min.4H50 zł 0H00zł  
naliczana oT 

wypłacanej kwoWyH 
pobierana w Tniu 

rozliczenia operacji 
5) w bankomaWacU za granicą (poza 

WeryWorium pańVWw członkowVkicU 
NOG)5 

3% min. 10H00 zł  3% min. 10H00 złH 
 

3% min. 10H00 złH 
 

nie ToWyczy 

6) w bankomaWacU za granicą (na 
WeryWorium pańVWw członkowVkicU 
NOG)6 

5H00 zł 2% min.5H00 zł 5H00 zł 0H00 zł naliczana oT 
wypłacanej kwoWyH 

 
4 PoT warunkiemH że placówka uToVWępnia uVługę wypłaW  w POS. 
5 PańVWwo członkowVkie - pańVWwo członkowVkie Unii NuropejVkiej albo pańVWwo członkowVkie NuropejVkiego Porozumienia 
  o Polnym HanTlu (NFTA) – VWronę umowy o NuropejVkim ObVzarze GoVpoTarczym. 
6 PańVWwo członkowVkie - pańVWwo członkowVkie Unii NuropejVkiej albo pańVWwo członkowVkie NuropejVkiego Porozumienia 
  o Polnym HanTlu (NFTA) – VWronę umowy o NuropejVkim ObVzarze GoVpoTarczym. 
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pobierana w Tniu 
rozliczenia operacji 

9 PypłaWa goWówki w ramacU uVługi 
caVUback 

2H00 zł 2H00 zł  2H00 zł 0H00 zł   za każdą wypłaWęH 
pobierana w Tniu 
rozliczenia operacji 

10 PyTanie nowego numeru PIN  6H00 zł 6H00 zł 6H00 zł 0H00 zł za każTy numer PIN 
11 Rmiana PIN w bankomaWacUJ  

1) Vieci SGB 4H50 zł 4H50 zł 5H00 zł  4H50 zł za każdą zmianę 
2) innycU niż wVkazane w pkW 1 7H00 zł  7H00 zł  8H00 zł 7H00 zł 

12 SprawTYenie ValTa racUunku w bankomaWacUJ 
1) Vieci SGB 0H00 zł  0H00 zł  0H00 zł 0H00 zł za każTe zapyWanie 
2) innycU niż wVkazane w pkW 1 1H00 zł  1H00 zł  1H00 zł 1H00 zł 

13 PyVłanie karWy PocYWą PolVką na 
życYenie OlienWa  

cena liVWu  
poleconego za  

poWw. oTb. +2H00  zł 

cena liVWu 
poleconego za 

poWw. oTb. +2H00  zł 

cena liVWu  
poleconego za  

poWw. oTb. +2H00  zł 

cena liVWu 
poleconego za 

poWw. oTb. +2H00  zł 

za każTy liVW 

14 NkVpreVowe prYeVłanie karWy lub 
numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 
roboczych) 

45H00 zł  45H00 zł  45H00 zł 45H00 zł  za każdą przeVyłkę  

15 SporYąTYenie YeVWawienia WranVakcji 
płaWnicYycU 

3H00 zł 3H00 zł 3H00 zł 3H00zł mieVięcznie 

16 PrYeVłanie ponownego YeVWawienia 
WranVakcji płaWnicYycU na życYenie 
OlienWa 

5H00 zł 5H00 zł - 5H00zł za każTe 
zeVWawienie 

17 OpłaWa Ya prYewaluWowanie WranVakcji  
Tokonanej karWą ViVa w walucie innej 
niż PLN 

nie ToWyczy 3%  
 

3% nie ToWyczy naliczana oT kwoWy 
WranVakcjiH 

pobierana w Tniu 
rozliczenia operacji 
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RoYTYiał 2. PłaWności mobilne ŁLIO  
Lp. 

PYSRCRNGÓLNINNIN CRYNNOŚCI Tryb pobierania opłaWy SWawka obowiąYująca 

1. AkWywacja ŁLIO jeTnorazowo 0H00 zł 
2. UżyWkowanie ŁLIO mieVięcznie 0H00 zł 
3. OpłaWa Ya wypłaWę goWówkiJ      

1) w bankomaWacU Vieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeVzonycU 
banków VpółTzielczycU7) za każdą wypłaWęH pobierana w Tniu rozliczenia 

operacji 
0H00 zł 

 
2) w bankomaWacU innycUH niż wVkazane w pkW 1 0H00 zł 

 3) w bankomaWacU za granicą   nie ToWyczy  

4. PypłaWa goWówki w ramacU uVługi caVU back za każdą wypłaWęH pobierana w Tniu rozliczenia 
operacji 0H00 zł 

5. Orajowa WranVakcja płaWnicYa za każdą WranVakcjęH pobierana w Tniu rozliczenia 
operacji bez opłaW 

6. Rmiana limiWu WranVakcyjnego za każTa zmianę limiWu bez opłaW 
 
MRIAŁ V. ORNMYTY 

Lp. PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI Tryb pobierania opłaWy STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA 

1 ProwiYja prYygoWowawcYaJ 
          1)     uTzielenie kreTyWu goWówkowego 

 naliczana oT kwoWy uTzielonegoI 
oTnowionego kreTyWuH płaWna 
jeTnorazowoH przeT lub przy 

poVWawieniu kreTyWu To 
TyVpozycji kreTyWobiorcy  

2H00 %  
nie mniej niż 

50H00 zł 
2) uTzielenieIoTnowienie kreTyWu w ROR  1H50% 

nie mniej niż 
50H00 zł 

3) uTzielenie kreTyWu goWówkowego „okazjonalnego”    1H00% - 9H00% 
nie mniej niż 

50H00 zł 
2 ProwiYja prYygoWowawcYa oT kreTyWu UipoWecYnegoJ 

a) mieVzkaniowego 
naliczana oT kwoWy uTzielonego 

kreTyWuH płaWna jeTnorazowoH 
 

1H50 % 
b) konVoliTacyjnego 3H00 % 

 
7 Po uToVWępnieniu funkcjonalności 



15 

 

c) konVumpcyjnego zabezpieczonego UipoWecznie               przeT lub przy urucUomieniu 
kreTyWu  

2H50 % 

3 Ra wyTanie kopiiITuplikaWu umowy kreTyWowej lub umów YabeYpiecYenia za każTy TokumenW 50H00 zł + poTaWek VAT 

4 Ra VporYąTYenie anekVu To umowy w YakreVie prolongaWy VpłaWy kreTyWuJ 
- To 3 mieVięcy 

 
naliczana oT kwoWy 

prolongowanej 

 
  1H00 % 

- powyżej  3 mieVięcy    1H50 % 
5 Ra Ymianę warunków umowy kreTyWowejH w Wym Ymianę YabeYpiecYeńH  

Y wyjąWkiem prolongaWy  
naliczana oT kwoWy kreTyWu 

pozoVWałej To VpłaWy 
0H20 % nie mniej niż 100H00 zł 
i nie więcej niż 150H00 zł 

6 Ra wyVłanie upomnienia (nie więcej niż jeTno w mieViącu)  w prYypaTkacU 
określonycU w umowie kreTyWu 
1) kreTyWy konVumenckie uTzielone To Tnia 10 marca 2016 r. 
2) kreTyWyIpożyczki z zabezpieczeniem UipoWecznym uTzielone To Tnia 21 lipca 2017r.  za każTe upomnienie 

o zaległościacU 

8H50 zł 
(koVzW liVWu poleconego za 

poWwierTzeniem oTbioru wg Cennika 
UVług PoczWowycU PoczWa PolVka S.A. 

3) kreTyWy konVumenckie w rozumieniu przepiVów uVWawy  o kreTycie konVumenckim 
uTzielone oT 11 marca 2016 r. 

4) kreTyWyIpożyczki z zabezpieczeniem UipoWecznym uTzielone oT Tnia 22 lipca 2017r. 
bez opłaW 

7 Ra wyVłanie weYwania To YapłaWy - w prYypaTkacU określonycU  w umowie kreTyWu 
1) kreTyWy konVumenckie uTzielone To Tnia 10 marca 2016 r.H 
2) kreTyWy z zabezpieczeniem UipoWecznym uTzielone To Tnia  21 lipca 2017r. 

za każTe wezwanie 
o zaległościacU 

8H50 zł 
 (koVzW liVWu poleconego za 

poWwierTzeniem oTbioru wg Cennika 
UVług PoczWowycU PoczWa PolVka S.A. 

3) kreTyWy konVumenckie w rozumieniu przepiVów uVWawy  o kreTycie konVumenckim 
uTzielone oT 11 marca 2016 r.H 

4) kreTyWy z zabezpieczeniem UipoWecznym uTzielone oT Tnia  22 lipca 2017r. 
bez opłaW 

8 Ra wyTanie opinii bankowej na wnioVek OlienWa. za każdą opinię 200H00 zł  
+ poTaWek VAT 

9 Ra roYpaWrYenie wnioVku i wyTanie YaświaTcYenia o beYciężarowym oTłącYeniu 
TYiałki 

za każTe rozpaWrzenie wnioVku i 
wyTanie zaświaTczenia 

100H00 zł  
+ poTaWek VAT 

10 Ra roYpaWrYenie wnioVku o Yawarcie ugoTyH prYejęcie Tługu Tłużnika lub prYyVWąpienie 
To Tługu oVoby WrYeciej i prYygoWowanie umowy 

naliczana oT kwoWy Tługu 
wynikającej z każTej umowy 

0H5 % nie mniej niż 100H00 zł 
i nie więcej niż 500H00 zł 

11 UrucUomienie kreTyWu na racUunek bankowy OreTyWobiorcyJ 
1) w BankuH 
2) w innym bankuH 

 
za każTe urucUomienie 

 
bez opłaW                  
20H00 zł 

12 Ra VporYąTYenie i wyTanie kopiiITuplikaWu TokumenWu Ywalniającego YabeYpiecYenie 
w formie UipoWekiH YaVWawu rejeVWrowego lub prYewłaVYcYenia. 

 
za każTy TokumenW 

50H00 zł  
+ poTaWek VAT 

13 Ra wyTanie piVm o cUarakWerYe YaświaTcYeń innycU niż VYcYegółowo wymienionycU w 
Taryfie (za wyjąWkiem zaświaTczenia o całkowiWej Vpłacie kreTyWu) 

za każTe zaświaTczenie 50H00 zł  
+ poTaWek VAT 
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14 ProwiYja rekompenVacyjnaJ 
1. OreTyWy mieVYkaniowe uTYielone oT Tnia 01.10.2020r. (prowizja pobierana  
w okreVie To 36 mieVięcy oT TaWy zawarcia umowy kreTyWowej) 

naliczana oT kwoWy Vpłacanej 
przeT Werminem VpłaWy 

określonym w Uarmonogramie 
VpłaWH płaWna  w Tniu Tokonania 
przeTWerminowej VpłaWy całości 

lub części kreTyWu 

2H00 %8 

15 Ra VporYąTYenie Uarmonogramu VpłaW na wnioVek OlienWaJ 
1) kreTyWy uTzielone oT 22 lipca 2017 r.H 
 

2) kreTyWy uTzielone To Tnia 21 lipca 2017r. na kwoWę To wyVokości 255 550 złH z 
wyłączeniem kreTyWów zabezpieczonycU UipoWecznieH 
 

3) kreTyWy inneH niż wVkazane w pkW 1) oraz 2)H 

 
 
 

za każTy Uarmonogram 

 
bez opłaW 

 
bez opłaW 

 
 

10H00 zł 
16 OpłaWa za przeprowaTzenie inVpekcji na Werenie realizacji inweVWycji buTowlanejH  

w celu oceny prawiTłowości  wykorzyVWania urucUomionycU WranVz kreTyWu. OpłaWa 
obowiązuje Tla umów kreTyWów mieVzkaniowycU zawarWycU oT 01.10.2020r. 

 
za każdą inVpekcję 150H00 zł9 

PoTaWek VAT wynoVi 23% 
 
MRIAŁ VI. PROMUOTY ŁANOOPN POROSTAJĄCN PYŁĄCRNIN P OŁSŁUMRN 
RoYTYiał 1. RacUunki oVYcYęTnościowo – roYlicYeniowe (ROR) 

Lp. PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA TRYŁ POŁINRANIA 
OPŁATY PakieW „OonWo Ya YłoWówkę” 

1 ProwaTYenie racUunku płaWnicYego 1H00 zł mieVięcznie 

2 PpłaWy goWówki na racUunek Tokonywane  w placówce NŁS i urYąTYeniacU 
VamoobVługowycU                 0H00 zł za każdą wypłaWę 

3 PypłaWy goWówki Tokonywane  w placówce NŁS 0H00 zł 
4 Polecenie prYelewu wewnęWrYnego 0H00 zł za każTy przelew 
5 
 

Polecenie prYelewuJ 
1. w kwocie To 1.000.000H00 zł 

1) złożonycU w formie papierowejJ za każTy przelew 

 
8 Nie więcej niż wyVokość oTVeWekH kWóre byłyby naliczone oT Vpłacanej przeT Werminem całości lub części kreTyWu UipoWecznego w okreVie roku oT Tnia fakWycznej VpłaWy. 
Jeżeli To zakończenia obowiązywania umowy o kreTyW UipoWeczny pozoVWało mniej niż rokH nie więcej niż wyVokość oTVeWekH kWóre byłyby naliczone za okreV pozoVWały To 
zakończenia umowy. 
9 Mla umów kreTyWów mieVzkaniowycU zawarWycU oT 01.03.2018 r. To 30.09.2020r. opłaWa wynoVi 100H00 zł. 
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a) na racUunki prowaTzone w innycU bankacU (z wyłączeniem UrzęTu Skarbowego) 3H50zł 

b) na racUunek UrzęTu Skarbowego 3H50zł 
c) na racUunki prowaTzone w innycU bankacUH realizowane w VyVWemie NxpreVV 

Nlixir   
(w kwocie poniżej 20.000H00 zł)  

10H00zł 

T) na racUunki prowaTzone w innycU bankacUH realizowane w VyVWemie SORBNNT 30H00 zł 
2) złożonycU za pośreTnicWwem uVługi bankowości elekWronicznejJ 

a) na racUunki prowaTzone w innycU bankacU 0H50 zł 
b) na racUunki prowaTzone w innycU bankacUH realizowane w VyVWemie NxpreVV 

Nlixir   
(w kwocie poniżej 20.000H00 zł) 

5H00 zł 

c) na racUunki prowaTzone w innycU bankacUH realizowane w VyVWemie SORBNNT 30H00 zł 
1. w kwocie oT  1.000.000H00zł  - realizowane Wylko  w VyVWemie SORBNNT 30H00 zł 

6  Rlecenia VWałe    
Przyjęcie TyVpozycji  2H00 zł za każdą TyVpozycję 
Realizacja przelewów i TyVpozycjiJ 
1) złożonycU w placówce NBS 

 

a) na racUunki prowaTzone w NBS 0H00 zł za każTy przelew 
b) na racUunki w innycU bankacU 1H50 zł 

2) złożone za pośreTnicWwem uVług bankowości elekWronicznejJ   
a) na racUunki prowaTzone w NBS 0H00 zł za każTy przelew 
b) na racUunki w innycU bankacU 0H50 zł 

3) moTyfikacja kwoWyIWerminu zlecenia VWałegoJ 

za każdą zmianę 

a) złożona w formie papierowej 5H00 zł 
b) złożone za pośreTnicWwem uVług bankowości elekWronicznej 0H00 zł 

4) oTwołanie zlecenia VWałego 
 a) złożone w formie papierowej 5H00 zł 

 b) złożone za pośreTnicWwem uVług bankowości elekWronicznej 0H00 zł 

7 Polecenie YapłaWy 
1) złożenie zgoTy na korzyVWanie z polecenia zapłaWy   0H00 zł za każdą TyVpozycję 
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2) realizacja polecenia zapłaWy z racUunku płaWnika 1H00 zł 

3) oTwołanie pojeTynczego niezrealizowanego  polecenia zapłaWy albo akWualizacja 
Wreści zgoTy na korzyVWanie z polecenia zapłaWy    

1H50 zł 

8 UVWanowienie pełnomocnika To TyVponowania racUunkiem 0H00 zł 

za każdą TyVpozycję Rmiana IoTwołanie pełnomocnika To TyVponowania racUunkiem 3H50 zł 

9 SporYąTYenie i wyVłanie wyciągu bankowegoJ  
1. w formie papierowejJ 

1) raz  w mieViącu 
a) oTbierany oVobiście  0H00 zł 

za każTy wyciąg 
b) wyVyłany liVWem zwykłym 0H00 zł 

2) po każTej zmianie ValTa 
a) oTbierany oVobiście  0H00 zł  

za każTy wyciąg b) wyVyłany liVWem zwykłym 5H00 zł 
2. poprzez uVługę bankowości elekWronicznej oraz na aTreV poczWy elekWronicznej  e-mail  0H00 zł 

10 SporYąTYenie TuplikaWu 
1) wyciągu bankowego 

5H00zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

2) pojeTynczej TyVpozycji złożonej przez klienWaJ 30H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

11 SporYąTYenie YeVWawienia WranVakcji płaWnicYycU 5H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każdą VWronę wyTruku 

12 PyTanie YaświaTcYenia o poViaTaniu racUunku płaWnicYego 20H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

13 Ra prYyjęcieH YmianęH oTwołanie TyVpoYycji (oświaTcYenia) PoViaTacYa racUunku w 
Vprawie prYeYnacYenia wkłaTu na wypaTek śmierci 

30H00 zł za każdą TyVpozycję 

14 RealiYacja TyVpoYycji VpaTkobierców na poTVWawie poVWanowienia VąTu lub 
noWarialnego akWu poświaTcYenia TYieTYicYenia 

15H00 zł oT każTego VpaTkobiercy 

15 Rablokowanie śroTków  pieniężnycU na racUunku bankowym na wnioVek klienWa  (np. Tla 
innego banku) 

30H00 zł za każdą TyVpozycję 

16 OTYyVkanie kwoWy WranVakcji wykonanej nieprawiTłowo Y powoTu poTania prYeY 
poViaTacYaIpełnomocnika racUunkuH błęTnego numeru racUunku bankowego oTbiorcy 

20H00 zł za każdą TyVpozycję 

17 Rmiana pakieWu  25H00 zł za każdą zmianę pakieWu 
18 UżyWkowanie iTenWyfikacji biomeWrycYnej 0H00 zł mieVięcznie 
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19 Rmiana racUunku Ye wVpólnego na inTywiTualny i oTwroWnie 20H00 zł za każdą zmianę 
 

20 Ra wyTanie piVm o cUarakWerYe YaświaTcYeńH innycU niż VYcYegółowo wymienionycU  
w Taryfie 

50H00 zł 
 + poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

21 Ra prYygoWowanie goWówki na pocYeW wypłaWy Y racUunku (w kwocie wymagającej 
awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku),  w przypaTku jej nie pobrania 

0H10 % naliczana oT kwoWy 
wypłaWy 

PoTaWek VAT wynoVi 23% 
 
 
RoYTYiał 2. RacUunki  oVYcYęTnościowe „SOARŁONOA”  Yałożone To 04.09.2018r. 

Lp. PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA TRYŁ POŁINRANIA OPŁATY 
1 ProwaTYenie racUunku 0H00 zł - 
2 PpłaWa goWówki  0H00 zł - 
3 PypłaWy goWówki  8H00 zł*   za Trugą i każdą kolejną wypłaWę  

 w mieViącu kalenTarzowym 
4 Polecenie prYelewuJ 

1) polecenie przelewu wewnęWrznego  8H00 zł*   za Trugi i każTy kolejny przelew                   
w mieViącu kalenTarzowym 2) na racUunki prowaTzone w innycU bankacU 8H00 zł*   

5 SporYąTYenie i wyVłanie wyciągu bankowegoJ   
1. w formie papierowejJ 
     1) raz  w mieViącuJ  

a) oTbierany oVobiście    0H00 zł - 

b) wyVyłany liVWem zwykłym 0H00 zł - 
2) po każTej zmianie ValTa 0H00 zł - 

a) oTbierany oVobiście  0H00 zł - 
b) wyVyłany liVWem zwykłym 5H00 zł za każTy wyciąg 

2.poprzez uVługę bankowości elekWronicznej oraz na aTreV poczWy elekWronicznej  e-mail  0H00 zł  

6 PyTanie YaświaTcYenia o poViaTaniu racUunku płaWnicYego 30H00 zł  
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

7 UVWanowienie pełnomocnika To TyVponowania racUunkiem  0H00 zł - 
8 RmianaIoTwołanie pełnomocnika To TyVponowania racUunkiem  3H50 zł za każdą zmianęIoTwołanie 
9 PrYyjęcieH YmianaH oTwołanie TyVpoYycji (oświaTcYenia) PoViaTacYa racUunku w Vprawie 

prYeYnacYenia wkłaTu na wypaTek śmierci 
30H00 zł za każdą TyVpozycję 
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10 RealiYacja TyVpoYycji VpaTkobierców na poTVWawie poVWanowienia VąTu lub noWarialnego 
akWu poświaTcYenia TYieTYicYenia 

15H00 zł oT każTej TyVpozycji 

11 SporYąTYenie YeVWawienia WranVakcji płaWnicYycU   5H00  zł  
+ poTaWek VAT 

za każdą VWronę wyTruku 

12 SporYąTYenie TuplikaWuJ 
a) wyciągu bankowego 

 
15H00 zł  

+ poTaWek VAT 

 
za każTy TokumenW 

b) pojeTynczej TyVpozycji złożonej przez klienWaJ 30H00 zł   
+ poTaWek VAT 

za każTy TokumenW 

13 PrYyjęcie i wykonanie TyVpoYycji ToWycYącej Yablokowania śroTków na racUunku Y WyWułu YabeYpiecYenia umów kreTyWowycU i innycUH YawarWycU prYeY poViaTacYa 
racUunkuH na wnioVek poViaTacYaJ 

1) z NBS 0H00zł  
za każdą TyVpozycję 2) z innymi bankamiIinVWyWucjami 30H00 zł 

14 
Ra prYygoWowanie goWówki na pocYeW wypłaWy Y racUunku (w kwocie wymagającej 
awizowania, zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku), w przypaTku jej nie pobrania 

 
0H10 % 

 
naliczana oT kwoWy wypłaWy 

Podatek sAT wynosi 2P% 
* Bank nie pobiera opłaty od pierwszej operacji w miesiącu kalendarzowym, niezależnie od tego czy jest to operacja w formie gotówkowej czy bezgotówkowej. 
 
oozdział 3. Instrumenty płatnicze wydawane do rachunku (debetowe) 

Lp. PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI RacUunek oVYcYęTnościowo-roYlicYeniowy  
TRYŁ POŁINRANIA 

OPŁATY 
STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA6 

ÓaeVWro ViVa NlecWronH  
ViVa NlecWron 
młoTYieżowa 

ÓaVWercarT To  
„OonWa Ya YłoWówkę” 

1 PyTanie pierwVYej karWy TlaJ 
- poViaTacza racUunku 

0H00zł 0H00zł 0H00zł  

za każdą karWę 
 

- wVpółpoViaTacza racUunku 0H00zł 0H00zł 0H00zł 
- oVoby wVkazanej  (użyWkownika karWy) 25H00 zł 25H00 zł 30H00 zł   

2 PyTanie kolejnej karWy 0H00zł 0H00zł 30H00 zł   
3 PyTanie nowej karWy w miejVce uVYkoTYonej lub 

uWraconej  
20H00 zł 20H00 zł 30H00 zł 

4 RaVWrYeżenie karWy 0H00zł 0H00zł 0H00zł za każTe 
zaVWrzeżenie 

5 Rmiana limiWów WranVakcyjnycU i innycU TanycU To 
karWy 

5H00 zł 5H00 zł 5H00 zł za każdą zmianę 
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6 ObVługa  karWy TebeWowej  2H00 zł 2H00 zł 0H00zł mieVięcznie 
7 TranVakcja beYgoWówkowaJ 

1) Tokonywana na WeryWorium RzeczypoVpoliWej 
PolVkiej 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji - 

2) Tokonywana poza WeryWorium pańVWw 
członkowVkicU NOG; 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3) WranVgraniczna WranVakcja płaWnicza przy użyciu 
karWy TebeWowej To płaWności bezgoWówkowycU  
( na WeryWorium innego pańVWwa członkowVkiego 
NOG) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

8 PypłaWa goWówkiJ 

1) w bankomaWacU Vieci SGB i BPS i zrzeVzonycU 
banków VpółTzielczycU 

0H00zł 0H00zł 0H00zł 
 za każdą wypłaWę 

2) w kaVacU banków SGB7 1H50 zł 1H50 zł 1H50 zł za każdą wypłaWęH 
pobierana w Tniu 

rozliczenia operacji 
3) w bankomaWacU w kraju innycUH niż wVkazane  

w pkW 1H 
5H00 zł  2% min. 5H00 zł 

 
3H00 zł 

4) w kaVacU innycU bankówH niż wVkazane w pkW 2  
(przy użyciu Werminala POS) 

3% min.4H50 zł 3% min.4H50 zł 3% min.4H50 zł 
 

naliczana oT 
wypłacanej kwoWyH 
pobierana w Tniu 

rozliczenia operacji 
5) w bankomaWacU za granicą (poza WeryWorium 

pańVWw członkowVkicU NOG)8 
3% min 10H00 zł  3% min. 10H00 zł 

 
0H00 zł 

6) w bankomaWacU za granicą (na WeryWorium pańVWw 
członkowVkicU NOG)8 

5H00 zł 2% min. 5H00 zł 
 

0H00 zł naliczana oT 
wypłacanej kwoWyH 
pobierana w Tniu 

rozliczenia operacji 
9 PypłaWa goWówki w ramacU uVługi caVUback 2H00 zł 2H00 zł  0H00 zł   za każdą wypłaWęH 

pobierana w Tniu 
rozliczenia operacji 

10 PrYeVłanie To OlienWa pierwVYego numeru PIN To 
karWy wYnowionej 

0H00 zł 0H00 zł - za pierwVzy nr PIN 

11 PyTanie nowego numeru PIN 6H00 zł 6H00 zł 6H00 zł za każTy numer PIN 
12 Rmiana PIN w bankomaWacUJ  

1) Vieci SGB 4H50 zł 4H50 zł 4H50 zł za każdą zmianę 
2) innycU niż wVkazane w pkW 1 7H00 zł  7H00 zł  7H00 zł  

13 SprawTYenie ValTa racUunku w bankomaWacUJ 
1) Vieci SGB 0H00 zł  0H00 zł  1H00 zł za każTe zapyWanie 
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2) innycU niż wVkazane w pkW 1 1H00 zł  1H00 zł  1H50 zł 
14 PyVłanie karWy PocYWą PolVką na życYenie OlienWa  cena liVWu poleconego  

za poWw. oTb. + 2H00  zł 
cena liVWu poleconego  
za poWw. oTb. + 2H00 zł 

cena liVWu poleconego 
za poWw. oTb. +2H00  zł 

za każTy liVW 

15 NkVpreVowe prYeVłanie karWy lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

45H00 zł  45H00 zł  45H00 zł  za każdą 
przeVyłkę  

16 SporYąTYenie YeVWawienia WranVakcji płaWnicYycU 3H00 zł 3H00 zł 3H00 zł mieVięcznie 
17 PrYeVłanie ponownego YeVWawienia WranVakcji 

płaWnicYycU na życYenie OlienWa 
5H00 zł 5H00 zł 5H00 zł za każTe 

zeVWawienie 
18 OpłaWa Ya prYewaluWowanie WranVakcji  Tokonanej 

karWą ViVa w walucie innej niż PLN 
- 3%  

 
-  naliczana oT kwoWy 

WranVakcjiH 
pobierana w Tniu 

rozliczenia operacji 
6 SWawki obowiązują również Tla karW MaVWercarT z funkcją zbliżeniowąH ViVa payPave i ViVa payPave HHmłoTzieżowaGGH wznowionycU oTpowieTnio w miejVce karW MaeVWroH 

ViVa NlecWron i ViVa NlecWron HHmłoTzieżowaGG 
7 PoT warunkiemH że placówka uToVWępnia uVługę wypłaW w POS. 
8 PańVWwo członkowVkie - pańVWwo członkowVkie Unii NuropejVkiej albo pańVWwo członkowVkie NuropejVkiego Porozumienia 
  o Polnym HanTlu (NFTA) – VWronę umowy o NuropejVkim ObVzarze GoVpoTarczym. 
 
RoYTYiał 4. OarWy lokalne Łanku  

Lp.  
PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI 

STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA TRYŁ POŁINRANIA OPŁATY 

1 RaVWrYeżenie karWy 0H00 zł - 
2 UżyWkowanie karWy 0H00 zł - 
3 Rmiana limiWów WranVakcyjnycU i innycU TanycU To karWy 5H00 zł za każdą zmianę 
4 Rmiana PIN w bankomaWacU NŁS 0H00 zł - 
5 PypłaWa goWówki w bankomaWacU NŁS 0H00 zł - 
6 Pygenerowanie na życYenie OlienWa nowego numeru PIN 2H00 zł za każTy numer PIN 
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RoYTYiał 5. NlekWronicYne kanały ToVWępu 
Lp. 

 

PYSRCRNGÓLNINNIN  CRYNNOŚCI STAPOA OŁOPIĄRUJĄCA   TRYŁ POŁINRANIA OPŁATY 

PakieW OonWo Ya YłoWówkę 
 

1 UVługa bankowości elekWronicYnej 0H00 zł mieVięcznie 

2 Rmiana numeru Welefonu 
wykorzyVWywanego To auWoryzacji 
TyVpozycji w ramacU uVługi 
bankowości elekWronicznej (m.in. 
UaVła jeTnorazowe na Welefon) 

 

2H00 zł 

 

za każdą zmianę 

3 SerwiV SÓSJ 
a) urucUomienie uVługi  2H00 zł za każTe urucUomienie 

b) wyVyłanie informacji SMS 0H25zł za każTy wyVłany SMS 
c) za zmianę TyVpozycji w zakreVie 

uVługi (np. zmiana numeru 
WelefonuH zmiana konfiguracji 
uVługi) 

 
2H00 zł 

 
za każdą TyVpozycję 

 
 
 
 
 


