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DZIAŁ I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie pobiera prowizję i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów 
indywidualnych zgodnie z niniejszą "Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych 
w Nadwarciańskim  Banku Spółdzielczym w Działoszynie”. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych. Kwoty prowizji naliczane są w wysokości do dwóch miejsc po przecinku. 
3. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto.  
4. Opłaty i prowizje są pobierane: 

        1)   niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 
       2)  cyklicznie w okresach miesięcznych,  

                 3) zgodnie z ustaleniami indywidualnymi zawartymi w umowie o prowadzeniu rachunku.                                    
          Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 4 pkt 2 pobierane są ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, z zastrzeżeniem, że 

opłaty miesięczne nie są pobierane w miesiącach rozpoczęcia i zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez Bank. 
5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji od kredytu w granicach „od…do….” wysokość pobieranych 

prowizji ustalana jest indywidualnie dla danego rodzaju kredytu. 
6. 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. 

7. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy, z zastrzeżeniem, że pakiet: 
1) JUNIOR – przeznaczony jest dla klientów indywidualnych do 26 roku życia (od miesiąca następnego po ukończeniu   

przez klienta 26 lat, pakiet ulega przekształceniu na Standard), 
2) STANDARD - przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, 
3) PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY - rachunek płatniczy dedykowany klientom indywidualnym, którzy na 

moment złożenia wniosku o otwarcie tego rachunku, nie posiadają rachunku płatniczego w innym banku. Bank 
jest zobowiązany prowadzić PRP i realizować określone czynności bankowe zgodnie z zasadami wynikającymi                   
z przepisów ustawy o usługach płatniczych 

4) AKTYWNY – przeznaczony dla klientów indywidualnych, w skład którego wchodzi ROR, zbliżeniowa debetowa 
karta płatnicza Mastercard oraz usługa bankowości elektronicznej.   

8. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są  w  regulaminach funkcjonowania 
poszczególnych kart płatniczych. 

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

10. Za usługi nieprzewidziane w Taryfie Kierownik placówki Banku, w porozumieniu z członkiem Zarządu Banku, może ustalić    
opłatę lub prowizję wg umowy z Klientem. 

11. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej Taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania 
poszczególnych usług bankowych, znajdujących się w ofercie Banku. 

12. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 
1) NBS - Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie 
2)  SGB - Spółdzielcza Grupa Bankowa - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które  zawarły 

z nim umowy zrzeszenia. 
13. Podatek VAT wynosi 23%. 
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DZIAŁ II.  RACHUNKI BANKOWE 

Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, podstawowy rachunek płatniczy 
 

Lp.               
WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA TRYB 

POBIERANIA 
OPŁATY 

Pakiet Standard Pakiet JUNIOR  
 

Podstawowy 
rachunek płatniczy 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego 4,50 zł 0,00zł 0,00zł miesięcznie 

2 
Wpłaty gotówki na rachunek 
dokonywane  w placówce NBS 
 i urządzeniach samoobsługowych                

0,00zł 0,00zł 0,00zł 
za każdą 
wypłatę 

3 Wypłaty gotówki dokonywane               
w placówce NBS 

0,00zł 0,00zł 0,00zł 

4 Polecenie przelewu wewnętrznego  0,00zł 0,00 zł 0,00 zł za każdy 
przelew 

5 
 

Polecenie przelewu: 
1. w kwocie do 1.000.000,00 zł 
1)złożonych w formie papierowej: 

 

za każdy 
przelew 

a) na rachunki prowadzone                           
w innych bankach (z wyłączeniem 
Urzędu Skarbowego) 

3,80 zł 3,80 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat,  
każda kolejna 2,00 zł* 

b) na rachunek Urzędu Skarbowego 6,00 zł 6,00 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 
każda kolejna 3,00 zł* 

c) na rachunki prowadzone                         
w innych bankach, realizowane                    
w systemie Express Elixir               
(w kwocie poniżej 20.000,00 zł)  

10,00zł 10,00zł 10,00zł 

d) realizowane  w systemie    
   SORBNET 

30,00 zł 30,00 zł 30,00  zł 

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:  
a) na rachunki prowadzone                        

w innych bankach 
0,50 zł 0,50 zł pięć dyspozycji  w 

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

b) na rachunki prowadzone                         
w innych bankach, realizowane  
w systemie Express Elixir (w kwocie 
poniżej 20.000,00 zł) 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

c) na rachunki prowadzone                                
w innych bankach, realizowane                   
w systemie SORBNET 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2.w kwocie od  1.000.000,00zł 
(realizowane tylko  w systemie   SORBNET) 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

6  Zlecenia stałe    
Przyjęcie dyspozycji  2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł za każdą 

dyspozycję 
Realizacja przelewów i dyspozycji: 
 1)złożonych w placówce NBS 

 

a) na rachunki prowadzone w NBS 0,00 zł 0,00 zł 0,00zł za każdy 
przelew 

 

b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 
każda kolejna 1,50 zł* 

2)złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  
a) na rachunki prowadzone w NBS 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł za każdy 

przelew 

 

b) na rachunki w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł pięć dyspozycji w 
miesiącu kalendarzowym 
bez opłat, 
każda kolejna 0,50 zł* 
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3)modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego: 

za każdą 
zmianę 

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

b) złożone za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej 

0,00zł 0,00zł 0,00zł 

 4)odwołanie zlecenia stałego: 
a) złożone w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 
b) złożone za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7 Polecenie zapłaty 
1) złożenie zgody na korzystanie                   

z polecenia zapłaty   
2,00  zł 2,00 zł 0,00 zł 

za każdą 
dyspozycję 

 2) realizacja polecenia zapłaty                     
z rachunku płatnika 

1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 

 3)  odwołanie pojedynczego 
niezrealizowanego  polecenia 
zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody na korzystanie z polecenia 
zapłaty    

1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł 

8 

Ustanowienie pełnomocnika do 
dysponowania rachunkiem 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
za każdą 

dyspozycję Zmiana /odwołanie pełnomocnika 
do dysponowania rachunkiem 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł  

9 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:  
1. w formie papierowej: 
     1) raz  w miesiącu 
a) odbierany osobiście  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł za każdy 

wyciąg b)wysyłany listem zwykłym 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 2)po każdej zmianie salda 
a) odbierany osobiście  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

za każdy 
wyciąg 

b)wysyłany listem zwykłym 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
2. poprzez usługę bankowości 

elektronicznej oraz na adres 
poczty elektronicznej  e-mail  

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10 Sporządzenie duplikatu: 
1) wyciągu bankowego 

5,00 zł + podatek 
VAT 

5,00 zł  + podatek 
VAT 

5,00 zł + podatek VAT za każdy 
dokument 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej 
 przez klienta 

30,00 zł 
+ podatek VAT 

30,00 zł 
+ podatek VAT 

15,00 zł 
+ podatek VAT 

za każdy 
dokument 

11 Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych   
 

5,00 zł + podatek 
VAT 

5,00 zł + podatek VAT 5,00zł + podatek VAT za każdą 
stronę 

wydruku 
12 Wydanie zaświadczenia                            

o posiadaniu rachunku płatniczego 
20,00 zł + podatek 

VAT 
20,00 zł + podatek 

VAT 
20,00 zł + podatek 

VAT 
za każdy 

dokument 
13 Za przyjęcie, zmianę, odwołanie 

dyspozycji (oświadczenia) 
Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek 
śmierci 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł za każdą 
dyspozycję 

14 Realizacja dyspozycji 
spadkobierców na podstawie 
postanowienia sądu lub 
notarialnego aktu poświadczenia 
dziedziczenia 

15,00zł 15,00zł 0,00zł  od każdego 
spadkobiercy 

15 Zablokowanie środków  pieniężnych 
na rachunku bankowym na wniosek 

30,00 zł 30,00 zł 30,00  zł  
 

za każdą 
dyspozycję 
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klienta (np. dla innego banku) 
16 Odzyskanie kwoty transakcji 

wykonanej nieprawidłowo                              
z powodu podania przez 
posiadacza/pełnomocnika rachunku, 
błędnego numeru rachunku 
bankowego odbiorcy 

 
20,00 zł  

 
20,00 zł 

 
20,00 zł 

za każdą 
dyspozycję 

17 Zmiana pakietu  25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł za każdą 
zmianę 
pakietu 

18 Użytkowanie identyfikacji 
biometrycznej 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie 

19 Zmiana rachunku ze wspólnego na 
indywidualny i odwrotnie 

20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł za każdą 
zmianę 

20 Za wydanie pism o charakterze 
zaświadczeń, innych niż 
szczegółowo wymienionych                  
w Taryfie 

50,00 zł + podatek 
VAT 

50,00 zł + podatek 
VAT 

50,00 zł + podatek 
VAT 

za każdy 
dokument 

21 Za przygotowanie gotówki na 
poczet wypłaty z rachunku  
(w kwocie wymagającej 
awizowania, zgodnie                                 
z regulaminem prowadzenia 
rachunku), w przypadku jej nie 
pobrania 

0,10 % 0,10 % 0,10 % naliczana od 
kwoty 

wypłaty 

Podatek VAT wynosi 23% 
* Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust.4, ust.5 pkt 1 
ppkt 1) lit a) i b),ust.5 pkt 1 ppkt 2) lit a,ust.6 pkt 1) lit.b), ust.6 pkt 2) lit.b) i pkt 3 lit.a. 
 

Rozdział 1a. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet AKTYWNY 
lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
1. Prowadzenie rachunku płatniczego 0,001 zł miesięcznie 
2. Wpłaty gotówki na rachunek 

dokonywane  w placówce NBS 
 i urządzeniach samoobsługowych                

0,00 zł 
 

za każdą wypłatę 

3. Wypłaty gotówki dokonywane                           
w placówce NBS 

5,00 zł 2 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego  0,00 zł za każdy przelew 
5. Polecenie przelewu: 

1. w kwocie do 1.000.000,00 zł 
1)złożonych w formie papierowej: 
a) na rachunki prowadzone                           
w innych bankach (z wyłączeniem Urzędu 
Skarbowego) 

6,00 zł  
 
 

za każdy przelew b) na rachunek Urzędu Skarbowego 7,00 zł 
c) na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie Express 
Elixir  (w kwocie poniżej 20.000,00 zł)  

10,00 zł 

d) realizowane  w systemie SORBNET 30,00 zł 
2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej: 
a) na rachunki prowadzone w innych 0,00 zł  

 
1prowadzenie rachunku 0,00 zł miesięcznie w przypadku jednorazowego wpływu min. 1.000,00 zł w danym miesiącu 
kalendarzowym, w przeciwnym razie 5,00 zł miesięcznie  
2 W przypadku awarii bankomatu NBS opłata nie jest pobierana 
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bankach  
 
 
 

za każdy przelew 

b) na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie Express 
Elixir (w kwocie poniżej 20.000,00 zł) 

6,00 zł 

c) na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie 
SORBNET 

30,00 zł 

2.w kwocie powyżej  1.000.000,00 zł 
(realizowane tylko  w systemie SORBNET) 

30,00 zł 

6. Zlecenia stałe     
1) złożenie dyspozycji w placówce NBS 5,00 zł  

za każdą dyspozycję 2) złożenie dyspozycji za pośrednictwem 
usług bankowości elektronicznej 

0,00 zł 

7. Realizacja przelewów i dyspozycji: 
 1)złożonych w placówce NBS 
a) na rachunki prowadzone w NBS 0,00 zł za każdy przelew 

 b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł 
2)złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:  

a) na rachunki prowadzone w NBS 0,00 zł za każdy przelew 
 b) na rachunki w innych bankach 0,50 zł 

3)modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego: 
a)złożona w formie papierowej 5,00 zł  

za każdą zmianę 
 

b) złożone za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej 

0,00 zł 

 4)odwołanie zlecenia stałego: 
a)złożone w formie papierowej 5,00 zł  

za każdą zmianę b) złożone za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej 

0,00 zł 

8. Polecenie zapłaty 
1)złożenie zgody na korzystanie                   
z polecenia zapłaty   

1,00 zł  
 
 
za każdą dyspozycję 

 2) realizacja polecenia zapłaty                     
z rachunku płatnika 

1,00 zł 

 3)  odwołanie pojedynczego 
niezrealizowanego  polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie            
z polecenia zapłaty    

5,00 zł 

9. Ustanowienie pełnomocnika do 
dysponowania rachunkiem 

5,00 zł  
za każdą dyspozycję 

Zmiana /odwołanie pełnomocnika do 
dysponowania rachunkiem 

5,00 zł 

10. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:  
1. w formie papierowej: 
     1) raz  w miesiącu 
a) odbierany osobiście  0,00 zł 

za każdy wyciąg b) wysyłany listem zwykłym 0,00 zł 
 2) po każdej zmianie salda 
a) odbierany osobiście  0,00 zł  

za każdy wyciąg b) wysyłany listem zwykłym 5,00 zł 
2. poprzez usługę bankowości 
elektronicznej oraz na adres poczty 
elektronicznej  e-mail  

0,00 zł 
za każdy wyciąg 

11. Sporządzenie duplikatu 
1) wyciągu bankowego 

 
5,00 zł + podatek VAT 

 
za każdy dokument 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej   
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  przez klienta 30,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 
12. Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych   
5,00 zł + podatek VAT za każdą stronę 

wydruku 
13. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu 

rachunku  
30,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu 
rachunku i wysokości salda/ o stanie 
oszczędności  

40,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

15. Za przyjęcie, zmianę, odwołanie 
dyspozycji (oświadczenia) Posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci 

30,00 zł za każdą dyspozycję 

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców na 
podstawie postanowienia sądu lub 
notarialnego aktu poświadczenia 
dziedziczenia 

15,00 zł od każdego 
spadkobiercy 

17. Zablokowanie środków  pieniężnych na 
rachunku bankowym na wniosek klienta  

30,00 zł  za każdą dyspozycję 

18. Odzyskanie kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez 
posiadacza/pełnomocnika rachunku, 
błędnego numeru rachunku bankowego 
odbiorcy 

20,00 zł za każdą dyspozycję 

19. Zmiana pakietu  25,00 zł za każdą zmianę 
pakietu 

20. Użytkowanie identyfikacji biometrycznej 0,00 zł miesięcznie 
21. Zmiana rachunku ze wspólnego na 

indywidualny i odwrotnie 
20,00 zł za każdą zmianę 

 
22. Za wydanie pism o charakterze 

zaświadczeń innych niż szczegółowo 
wymienionych w Taryfie 

50,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

23. Za przygotowanie gotówki na poczet 
wypłaty z rachunku  
(w kwocie wymagającej awizowania, 
zgodnie z regulaminem prowadzenia 
rachunku), w przypadku jej nie pobrania 

0,10% naliczana od kwoty 
wypłaty 

Podatek VAT wynosi 23% 
 
Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA”                             
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
1 Prowadzenie rachunku 0,00zł - 
2 Wpłata gotówki  0,00zł - 
3  Wypłata gotówki  lub polecenie przelewu   

wewnętrznego 
(złożone w formie papierowej   lub za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej) 

pierwsza transakcja w miesiącu 
kalendarzowym                              0,00zł   
 
kolejna transakcja w miesiącu 
kalendarzowym                                  8,00zł                                             

 
 

za każdą transakcję 

4 Polecenie przelewu   
(złożone w formie papierowej   lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej) 

 

na rachunki prowadzone w innych bankach   8,00 zł 
 

za każdy przelew 
za  wyjątkiem przelewów: 
a) realizowanych w systemie Express Elixir (w kwocie 
poniżej 20.000,00 zł) 

10,00 zł 

b)realizowanych  w systemie  SORBNET 30,00 zł 
5 Usługa bankowości elektronicznej: 

a) dostęp 
0,00 zł  
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b) zmiana numeru telefonu wykorzystywanego do 
autoryzacji dyspozycji w ramach usługi bankowości 
elektronicznej (hasła jednorazowe na telefon) 

5,00 zł 
 

6 Użytkowanie identyfikacji biometrycznej 0,00 zł           miesięcznie 

7 Serwis SMS: 
a) uruchomienie usługi  2,00 zł za każde uruchomienie 
b)wysyłanie informacji SMS 0,25 zł za każdy wysłany SMS 
c) za zmianę dyspozycji w zakresie usługi (np. zmiana 
numeru telefonu,  zmiana konfiguracji usługi) 

3,00 zł za każdą dyspozycję 

8 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   
1. w formie papierowej: 
 1) raz  w miesiącu:  
a) odbierany osobiście    0,00 zł - 
b) wysyłany listem zwykłym 0,00 zł - 
2) po każdej zmianie salda: 0,00 zł - 
a) odbierany osobiście  0,00 zł - 
b) wysyłany listem zwykłym 5,00 zł za każdy wyciąg 
2.poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres 

poczty elektronicznej  e-mail  
0,00 zł  

9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku 
płatniczego 

 30,00zł + podatek VAT za każdy dokument 

10 Ustanowienie, zmiana/odwołanie pełnomocnika do 
dysponowania rachunkiem  

 5,00 zł     za każdą dyspozycję  

11 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 
Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 

 
30,00 zł 

za każdą dyspozycję 

12 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie 
postanowienia sądu lub notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia 

 
15,00 zł 

od każdej dyspozycji 

13 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych   25,00  zł + podatek VAT za każde zestawienie 
14 Sporządzenie duplikatu: 

a) wyciągu bankowego 
 

15,00 zł + podatek VAT 
 

za każdy dokument 
b)pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta: 30,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

15 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych              
i innych, zawartych przez posiadacza rachunku, na wniosek posiadacza: 
1) z NBS 0,00 zł za każdą dyspozycję 
2) z innymi bankami/instytucjami 30,00 zł 

16 Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny                                    
i odwrotnie 

20,00 zł za każdą dyspozycję 

Podatek VAT wynosi 23% 
 
Rozdział  3.  Rachunek terminowych lokat oszczędnościowych 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 
TRYB POBIERANIA OPŁATY 

1 Otwarcie i prowadzenie rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej: 
- otwarcie rachunku 

 
 

0,00 zł 

 
 
- 

- prowadzenie rachunku 0,00 zł - 
2 Likwidacja „Książeczki oszczędnościowej z wkładami 

terminowymi” 
 

2,00 zł 
 

za każdą książeczkę 
3 Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 zł - 
4 Wypłaty gotówkowe z rachunku 0,00 zł - 
5 Dyspozycja stała lub jednorazowa Klienta, dotycząca przelewu odsetek lub kapitału i odsetek, po zapadnięciu lokaty: 

a)na rachunek prowadzony w Banku 0,00 zł  



9 

 

b)na rachunki prowadzone w innych bankach 2,00 zł za każdą dyspozycję 
6 Sporządzenie wyciągu bankowego 0,00 zł - 
7 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku                       

i stanie oszczędności 
 

20,00 zł + podatek VAT 
 

za każdy dokument 
8 Ustanowienie pełnomocnika do dysponowania 

rachunkiem 
0,00 zł - 

9 Zmiana/odwołanie pełnomocnika do dysponowania 
rachunkiem  

3,50 zł za każdą zmianę/odwołanie 

10 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji 
(oświadczenia) Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

 
30,00 zł 

 
za każdą dyspozycję 

11 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie 
postanowienia sądu lub notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia 

15,00 zł 
 

od każdej dyspozycji 

12 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 5,00 zł za każdą stronę wydruku  
13 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku lokaty terminowej z tytułu zabezpieczenia 

umów kredytowych i innych, zawartych przez posiadacza rachunku, na wniosek posiadacza: 
1) z NBS 0,00 zł za każdą dyspozycję 
2) z innymi bankami/instytucjami 30,00 zł 

14 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty                         
z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, 
zgodnie z regulaminem prowadzenia rachunku),                     
w przypadku jej nie pobrania 

0,10 % naliczana od kwoty wypłaty 

Podatek VAT wynosi 23% 
 
 
 
 

DZIAŁ III ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 
1. Pakiet: Standard, JUNIOR, Konto za złotówkę, Podstawowy Rachunek Płatniczy 

Lp. 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE  
CZYNNOŚCI 

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA TRYB POBIERANIA 
OPŁATY Pakiet 

Standard 
Pakiet 

JUNIOR  
 

Pakiet 
Konto za 
złotówkę 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

1 Usługa bankowości 
elektronicznej 

2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł miesięcznie 

2 Zmiana numeru telefonu 
wykorzystywanego do 
autoryzacji dyspozycji w ramach 
usługi bankowości 
elektronicznej (m.in. hasła 
jednorazowe na telefon) 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za każdą zmianę 

3 Serwis SMS: 
a) uruchomienie usługi  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł za każde uruchomienie 
b)wysyłanie informacji SMS 0,25 zł 0,25 zł 0,25zł 0,25 zł za każdy wysłany SMS 
c) za zmianę dyspozycji                         

w zakresie usługi (np. zmiana 
numeru telefonu,  zmiana 
konfiguracji usługi) 

 
2,00 zł 

 
2,00 zł 

 
2,00 zł 

 
2,00 zł 

 
za każdą dyspozycję 
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1a. Pakiet AKTYWNY 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
1. Usługa bankowości elektronicznej 0,00 zł miesięcznie 
2. Zmiana numeru telefonu wykorzystywanego 

do autoryzacji dyspozycji w ramach usługi 
bankowości elektronicznej (m.in. hasła 
jednorazowe na telefon) 

2,00 zł za każdą zmianę 

3. Serwis SMS: 
a) uruchomienie usługi  5,00 zł za każde uruchomienie 
b) wysyłanie informacji SMS 0,25 zł za każdy wysłany SMS 
c) zmiana dyspozycji w zakresie usługi (np. 
zmiana numeru telefonu, zmiana konfiguracji 
usługi) 

 
5,00 zł 

  
 za każdą dyspozycję 

 
DZIAŁ IV. INSTRUMENTY PŁATNICZE 
 Rozdział 1. Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego 
rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  

CZYNNOŚCI 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

Pakiet Standard, JUNIOR 
Podstawowy 

rachunek płatniczy 
TRYB POBIERANIA 

OPŁATY 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

Mastercard 
Mastercard 
młodzieżowa  

Visa payWave 
Visa payWave 
młodzieżowa 

Mastercard/ 
Visa payWave 

1 Wydanie pierwszej karty dla: 
- posiadacza/współposiadacza 
rachunku 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  
 

za każdą kartę 
- osoby wskazanej                              
(użytkownika karty) 

25,00 zł 25,00 zł - 

2 Wznowienie karty płatniczej 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł - 
3 Wydanie nowej karty                         

w miejsce uszkodzonej lub 
utraconej  

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł za każdą kartę 

4 Zastrzeżenie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - 
5 Zmiana limitów 

transakcyjnych i innych 
danych do karty 

5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł za każdą zmianę 

6 Obsługa  karty debetowej  2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł miesięcznie 
7 Transakcja bezgotówkowa: 

1) dokonywana na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji  
 
 
 
- 

2) dokonywana poza 
terytorium państw 
członkowskich EOG; 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3) transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych ( na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

8 Wypłata gotówki: 
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1) w bankomatach sieci SGB  
i BPS i zrzeszonych banków    
  spółdzielczych 

 
 

0,00 zł 

 
 

0,00 zł 

 
 

0,00 zł 

 

2) w kasach banków SGB3 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
3) w bankomatach w kraju 
innych, niż wskazane w pkt 1, 

5,00 zł  2% min. 5,00 zł 
 

pięć rozliczonych 
wypłat w miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

2,00 zł 
4)w kasach innych banków, niż 
wskazane w pkt 2 (przy użyciu 
terminala POS) 

3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 0,00zł naliczana od 
wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 5) w bankomatach za granicą 
(poza terytorium państw 
członkowskich EOG)4 

3% min. 10,00 zł  3% min. 10,00 zł, 
 

nie dotyczy 

6) w bankomatach za granicą 
(na terytorium państw 
członkowskich EOG)5 

5,00 zł 2% min.5,00 zł 0,00 zł naliczana od 
wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
9 Wypłata gotówki w ramach 

usługi cashback 
2,00 zł 2,00 zł  0,00 zł   za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

10 Wydanie nowego numeru PIN  6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł za każdy numer 
PIN 

11 Zmiana PIN w bankomatach:  
1) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł  4,50 zł za każdą zmianę 
2)innych niż wskazane w pkt 1 7,00 zł  7,00 zł  7,00 zł 

12 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) sieci SGB 0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł za każde zapytanie 
2)innych niż wskazane w pkt 1 1,00 zł  1,00 zł  1,00 zł 

13 Wysłanie karty Pocztą Polską 
na życzenie Klienta  

cena listu 
poleconego za 

potw. odb. +2,00  zł 

cena listu 
poleconego za 

potw. odb. +2,00  zł 

cena listu 
poleconego za 

potw. odb. +2,00  zł 

za każdy list 

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

45,00 zł  45,00 zł  45,00 zł  za każdą 
przesyłkę  

15 Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 

3,00 zł 3,00 zł 3,00zł miesięcznie 

16 Przesłanie ponownego 
zestawienia transakcji 
płatniczych na życzenie Klienta 

5,00 zł 5,00 zł 5,00zł za każde 
zestawienie 

17 Opłata za przewalutowanie 
transakcji  dokonanej kartą 
Visa w walucie innej niż PLN 

nie dotyczy 3%  
 

nie dotyczy naliczana od kwoty 
transakcji, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
 
 
 
 

 
3 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat  w POS. 
4 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia 
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
5 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia 
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
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Rozdział 2. Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, Pakiet AKTYWNY 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄCUJĄCA TRYB POBIERANIA 

OPŁATY Mastercard   
1. Wydanie pierwszej karty dla: 

- posiadacza/współposiadacza 
rachunku 

0,00zł  
 

za każdą kartę 
- osoby wskazanej                              
(użytkownika karty) 

25,00 zł 

2. Wznowienie karty płatniczej 15,00 zł - 
3. Wydanie nowej karty                         

w miejsce uszkodzonej lub 
utraconej  

20,00 zł za każdą kartę 

4. Zastrzeżenie karty 0,00 zł - 
5. Zmiana limitów transakcyjnych                       

i innych danych do karty 
5,00 zł za każdą zmianę 

6. Obsługa  karty debetowej  0,00 zł/m-c - 
w przypadku zrealizowania 

transakcji 
bezgotówkowych                                

(z wyjątkiem przelewów) 
w danym okresie 

rozliczeniowym6 na kwotę 
min. 500 zł każdą kartą, 

w pozostałych przypadkach 
5,00 zł/m-c 

miesięcznie 

7. Wypłata gotówki: 
1) w bankomatach sieci SGB, BPS          

i zrzeszonych banków    
    spółdzielczych 

0,00 zł 
 
 

za każdą wypłatę 

2) w kasach banków SGB7 2,00 zł  za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
3) w bankomatach w kraju innych, 
niż wskazane w pkt 1) 

5,00 zł  

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

3% min.4,50 zł 
 

 
naliczana od 

wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
5) w bankomatach za granicą (poza 
terytorium państw członkowskich 
EOG)8 

3% min. 10,00 zł  

6) w bankomatach za granicą (na 
terytorium państw członkowskich 
EOG) 

5,00 zł naliczana od 
wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
8. Wypłata gotówki w ramach usługi 

cashback 
2,00 zł 

  
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

9. Wydanie nowego numeru PIN  6,00 zł  za każdy numer PIN 
10. Zmiana PIN w bankomatach:  

1) sieci SGB 5,00 zł za każdą zmianę 
2) innych niż wskazane w pkt 1 8,00 zł   

11. Zapytanie o saldo na rachunku w bankomatach: 
1) sieci SGB 0,00 zł  za każde zapytanie 
2) innych niż wskazane w pkt 1 1,00 zł   

 
6 Okres rozliczeniowy trwa od dnia 26 dnia poprzedniego miesiąca do 25 dnia kolejnego miesiąca.  
7 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat  w POS. 
8 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia 
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
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12. Wysłanie karty Pocztą Polską na 
życzenie Klienta  

cena listu poleconego za potw. 
odb. + 2,00  zł  

za każdy list 

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

45,00 zł  
 

za każdą przesyłkę  

14. Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 

3,00 zł 
 

miesięcznie 

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

3%   naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 
operacji 

 
Rozdział 2. Płatności mobilne BLIK  
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 

CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 
2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 
3. Opłata za wypłatę gotówki:      

1) w bankomatach sieci SGB oraz 
BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych9) za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

0,00 zł 
 

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

 3) w bankomatach za granicą   nie dotyczy  

4. Wypłata gotówki w ramach 
usługi cash back 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu rozliczenia 
operacji bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każda zmianę limitu bez opłat 

 
DZIAŁ V. KREDYTY 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

1 Prowizja przygotowawcza: 
          1)     udzielenie kredytu gotówkowego 

 

naliczana od kwoty 
udzielonego/ 
odnowionego 

kredytu, płatna 
jednorazowo, 
przed lub przy 
postawieniu 
kredytu do 
dyspozycji 

kredytobiorcy  

2,00 %  
nie mniej niż 

50,00 zł 
2) udzielenie/odnowienie kredytu w ROR  1,50% 

nie mniej niż 
50,00 zł 

3) udzielenie kredytu gotówkowego „okazjonalnego”    1,00% - 9,00% 
nie mniej niż 

50,00 zł 

2 Prowizja przygotowawcza od kredytu hipotecznego: 
a) mieszkaniowego 

naliczana od kwoty 
udzielonego 

kredytu, płatna 
jednorazowo, 
przed lub przy 
uruchomieniu 

kredytu  

 
1,50 % 

b) konsolidacyjnego 3,00 % 
c) konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie               2,50 % 

3 Za wydanie kopii/duplikatu umowy kredytowej lub umów 
zabezpieczenia 

za każdy dokument 50,00 zł + podatek VAT 

4 Za sporządzenie aneksu do umowy w zakresie prolongaty 
spłaty kredytu: 
- do 3 miesięcy 

 
naliczana od kwoty 

prolongowanej 

 
 

  1,00 % 
- powyżej  3 miesięcy    1,50 % 

 
9 Po udostępnieniu funkcjonalności 
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5 Za zmianę warunków umowy kredytowej, w tym zmianę 
zabezpieczeń, z wyjątkiem prolongaty  

naliczana od kwoty 
kredytu pozostałej 

do spłaty 

0,20 % nie mniej niż 100,00 zł 
i nie więcej niż 150,00 zł 

6 Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu)                       
w przypadkach określonych w umowie kredytu 
1) kredyty konsumenckie udzielone do dnia 10 marca 2016 r. 
2) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone 

do dnia 21 lipca 2017r.  za każde upomnienie 
o zaległościach 

8,50 zł 
(koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 
Cennika Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A. 
3) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy                             

o kredycie konsumenckim udzielone od 11 marca 2016 r. 
4) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone 

od dnia 22 lipca 2017r. 

bez opłat 

7 Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach 
określonych  w umowie kredytu 
1) kredyty konsumenckie udzielone do dnia 10 marca 2016 r., 
2)  kredyty  z  zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia                   

21 lipca 2017r. za każde wezwanie 
o zaległościach 

8,50 zł 
 (koszt listu poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 
Cennika Usług Pocztowych Poczta 

Polska S.A. 
3) kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy                             

o kredycie konsumenckim udzielone od 11 marca 2016 r., 
4) kredyty z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia                    

22 lipca 2017r. 

 
bez opłat  

8 Za wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta. za każdą opinię 200,00 zł + podatek VAT 
9 Za rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia                                 

o bezciężarowym odłączeniu działki 
za każde rozpatrzenie 

wniosku i wydanie 
zaświadczenia 

100,00 zł + podatek VAT 

10 Za rozpatrzenie wniosku o zawarcie ugody, przejęcie długu 
dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej i 
przygotowanie umowy 

naliczana od kwoty 
długu wynikającej  
z każdej umowy 

0,5 % nie mniej niż 100,00 zł 
i nie więcej niż 500,00 zł 

11 Uruchomienie kredytu na rachunek bankowy Kredytobiorcy: 
1) w Banku, 
2) w innym banku, 

 
za każde 

uruchomienie 

 
bez opłat                  
20,00 zł 

12 Za sporządzenie i wydanie kopii/duplikatu dokumentu 
zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia. 

 
za każdy dokument 50,00 zł + podatek VAT 

13 Za wydanie pism o charakterze zaświadczeń innych niż 
szczegółowo wymienionych w Taryfie (za wyjątkiem 
zaświadczenia o całkowitej spłacie kredytu) 

za każde 
zaświadczenie 50,00 zł + podatek VAT 

14 Prowizja rekompensacyjna: 
1. Kredyty mieszkaniowe udzielone od dnia 01.10.2020r. 
(prowizja pobierana w okresie do 36 miesięcy od daty zawarcia 
umowy kredytowej) 

naliczana od kwoty 
spłacanej przed 
terminem spłaty 
określonym                
w harmonogramie 
spłat, płatna              
w dniu dokonania 
przedterminowej 
spłaty całości lub 
części kredytu 

2,00 %10 

15 Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek Klienta: 
1) kredyty udzielone od 22 lipca 2017 r., 
 
2) kredyty udzielone do dnia 21 lipca 2017r. na kwotę do 
wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów 
zabezpieczonych hipotecznie, 

 
 
 

za każdy 
harmonogram 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
 

 
10 Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego 
w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Jeżeli do zakończenia obowiązywania umowy o kredyt hipoteczny pozostało mniej niż 
rok, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone za okres pozostały do zakończenia umowy. 
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3) kredyty inne, niż wskazane w pkt 1) oraz 2), 

10,00 zł 

16 Opłata za przeprowadzenie inspekcji na terenie realizacji 
inwestycji budowlanej, w celu oceny prawidłowości  
wykorzystania uruchomionych transz kredytu. Opłata 
obowiązuje dla umów kredytów mieszkaniowych zawartych od 
01.10.2020r. 

 
 

za każdą inspekcję 150,00 zł11 

Podatek VAT wynosi 23% 
 
DZIAŁ VI. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 
Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA TRYB POBIERANIA 

OPŁATY Pakiet „Konto za 
złotówkę” 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego 1,00 zł miesięcznie 

2 
Wpłaty gotówki na rachunek dokonywane  
w placówce NBS i urządzeniach 
samoobsługowych                 

0,00 zł 
za każdą wypłatę 

3 Wypłaty gotówki dokonywane                         
w placówce NBS 

0,00 zł 

4 Polecenie przelewu wewnętrznego 0,00 zł za każdy przelew 
5 
 

Polecenie przelewu: 
1. w kwocie do 1.000.000,00 zł 
1)złożonych w formie papierowej: 

za każdy przelew 

a) na rachunki prowadzone w innych 
bankach (z wyłączeniem Urzędu 
Skarbowego) 

3,50zł 

b) na rachunek Urzędu Skarbowego 3,50zł 
c) na rachunki prowadzone w innych 

bankach, realizowane w systemie Express 
Elixir  (w kwocie poniżej 20.000,00 zł)  

10,00zł 

d) na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie SORBNET 

30,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej: 
a) na rachunki prowadzone w innych 

bankach 
0,50 zł 

b) na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie Express 
Elixir  (w kwocie poniżej 20.000,00 zł) 

5,00 zł 

c) na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie 
SORBNET 

30,00 zł 

2.w kwocie od  1.000.000,00zł  - 
realizowane tylko  w systemie SORBNET 

30,00 zł 

6  Zlecenia stałe    
Przyjęcie dyspozycji  2,00 zł za każdą dyspozycję 
Realizacja przelewów i dyspozycji: 
 1) złożonych w placówce NBS 

 

a) na rachunki prowadzone w NBS 0,00 zł za każdy przelew 
b) na rachunki w innych bankach 1,50 zł 

 
11 Dla umów kredytów mieszkaniowych zawartych od 01.03.2018 r. do 30.09.2020r. opłata wynosi 100,00 zł. 
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2) złożone za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej:  

  
  

a) na rachunki prowadzone w NBS 0,00 zł za każdy przelew 
b) na rachunki w innych bankach 0,50 zł 
3) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego: 

za każdą zmianę 

a)złożona w formie papierowej 5,00 zł 
b) złożone za pośrednictwem usług 

bankowości elektronicznej 
0,00 zł 

 4) odwołanie zlecenia stałego 
 a)złożone w formie papierowej 5,00 zł 

 b) złożone za pośrednictwem usług 
bankowości elektronicznej 

0,00 zł 

7 Polecenie zapłaty 
1) złożenie zgody na korzystanie                         

z polecenia zapłaty   
0,00 zł 

za każdą dyspozycję 
 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku 
płatnika 

1,00 zł 

 3)  odwołanie pojedynczego 
niezrealizowanego  polecenia zapłaty 
albo aktualizacja treści zgody na 
korzystanie z polecenia zapłaty    

1,50 zł 

8 Ustanowienie pełnomocnika do 
dysponowania rachunkiem 

0,00 zł 

za każdą dyspozycję Zmiana /odwołanie pełnomocnika do 
dysponowania rachunkiem 

3,50 zł 

9 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:  
1. w formie papierowej: 
     1) raz  w miesiącu 
a) odbierany osobiście  0,00 zł 

za każdy wyciąg 
b) wysyłany listem zwykłym 0,00 zł 
 2) po każdej zmianie salda 
a) odbierany osobiście  0,00 zł  

 
za każdy wyciąg 

b) wysyłany listem zwykłym 5,00 zł 
2. poprzez usługę bankowości 

elektronicznej oraz na adres poczty 
elektronicznej  e-mail  

0,00 zł 

10 Sporządzenie duplikatu 
1) wyciągu bankowego 

5,00zł + podatek VAT za każdy dokument 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej 
 przez klienta: 

30,00 zł + podatek VAT 
 

za każdy dokument 

11 Sporządzenie zestawienia transakcji 
płatniczych 

5,00 zł + podatek VAT za każdą stronę wydruku 

12 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu 
rachunku płatniczego 

20,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

13 Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji 
(oświadczenia) Posiadacza rachunku                     
w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci 

30,00 zł za każdą dyspozycję 

14 Realizacja dyspozycji spadkobierców na 
podstawie postanowienia sądu lub 
notarialnego aktu poświadczenia 
dziedziczenia 

15,00 zł od każdego spadkobiercy 

15 Zablokowanie środków  pieniężnych na 
rachunku bankowym na wniosek klienta           
(np. dla innego banku) 

30,00 zł za każdą dyspozycję 
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16 Odzyskanie kwoty transakcji wykonanej 
nieprawidłowo z powodu podania przez 
posiadacza/pełnomocnika rachunku, 
błędnego numeru rachunku bankowego 
odbiorcy 

20,00 zł za każdą dyspozycję 

17 Zmiana pakietu  25,00 zł za każdą zmianę pakietu 
18 Użytkowanie identyfikacji biometrycznej 0,00 zł miesięcznie 
19 Zmiana rachunku ze wspólnego na 

indywidualny i odwrotnie 
20,00 zł za każdą zmianę 

 
20 Za wydanie pism o charakterze 

zaświadczeń, innych niż szczegółowo 
wymienionych w Taryfie 

50,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

21 Za przygotowanie gotówki na poczet 
wypłaty z rachunku (w kwocie 
wymagającej awizowania, zgodnie                    
z regulaminem prowadzenia rachunku),              
w przypadku jej nie pobrania 

0,10 % naliczana od kwoty wypłaty 

Podatek VAT wynosi 23% 
 
Rozdział 2. Rachunki  oszczędnościowe „SKARBONKA”  założone do 04.09.2018r. 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 
TRYB POBIERANIA OPŁATY 

1 Prowadzenie rachunku 0,00 zł - 
2 Wpłata gotówki  0,00 zł - 
3 Wypłaty gotówki  8,00 zł*   za drugą i każdą kolejną wypłatę                   

w miesiącu kalendarzowym 
4 Polecenie przelewu: 

1)polecenie przelewu wewnętrznego  8,00 zł*   za drugi i każdy kolejny przelew                   
w miesiącu kalendarzowym 2)na rachunki prowadzone w innych bankach 8,00 zł*   

5 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   
1. w formie papierowej: 
     1) raz  w miesiącu:  
a) odbierany osobiście    0,00 zł - 

b) wysyłany listem zwykłym 0,00 zł - 
2) po każdej zmianie salda 0,00 zł - 
a) odbierany osobiście  0,00 zł - 
b) wysyłany listem zwykłym 5,00 zł za każdy wyciąg 
2.poprzez usługę bankowości elektronicznej oraz na adres 

poczty elektronicznej  e-mail  
0,00 zł  

6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku 
płatniczego 

30,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

7 Ustanowienie pełnomocnika do dysponowania 
rachunkiem  

0,00 zł - 

8 Zmiana/odwołanie pełnomocnika do dysponowania 
rachunkiem  

3,50 zł za każdą zmianę/odwołanie 

9 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 
Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 

30,00 zł za każdą dyspozycję 

10 Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie 
postanowienia sądu lub notarialnego aktu 
poświadczenia dziedziczenia 

15,00 zł od każdej dyspozycji 

11 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych   5,00  zł + podatek VAT za każdą stronę wydruku 
12 Sporządzenie duplikatu: 

a) wyciągu bankowego 
 

15,00 zł + podatek VAT 
 

za każdy dokument 
b)pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta: 30,00 zł  + podatek VAT za każdy dokument 
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13 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych             
i innych, zawartych przez posiadacza rachunku, na wniosek posiadacza: 
1) z NBS 0,00zł  

za każdą dyspozycję 2) z innymi bankami/instytucjami 30,00 zł 

14 
Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty                         
z rachunku (w kwocie wymagającej awizowania, zgodnie 
z regulaminem prowadzenia rachunku), w przypadku jej 
nie pobrania 

0,10 % naliczana od kwoty wypłaty 

Podatek VAT wynosi 23% 
* Bank nie pobiera opłaty od pierwszej operacji w miesiącu kalendarzowym, niezależnie od tego czy jest to operacja 

w formie gotówkowej czy bezgotówkowej. 
 
 
Rozdział 3. Karty płatnicze wydawane do rachunku (debetowe) 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  

CZYNNOŚCI 
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy TRYB POBIERANIA 

OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA6 
Maestro Visa Electron,  

Visa Electron 
młodzieżowa 

Mastercard do „Konta 
za złotówkę” 

1 Wydanie pierwszej karty dla: 
- posiadacza rachunku 

0,00zł 0,00zł 0,00zł  

za każdą kartę 
 

- współposiadacza rachunku 0,00zł 0,00zł 0,00zł 
- osoby wskazanej                              
(użytkownika karty) 

25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł   

2 Wydanie kolejnej karty 0,00zł 0,00zł 30,00 zł   
3 Wydanie nowej karty                        

w miejsce uszkodzonej lub 
utraconej  

20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 

4 Zastrzeżenie karty 0,00zł 0,00zł 0,00zł za każde 
zastrzeżenie 

5 Zmiana limitów 
transakcyjnych i innych 
danych do karty 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za każdą zmianę 

6 Obsługa  karty debetowej  2,00 zł 2,00 zł 0,00zł miesięcznie 
7 Transakcja bezgotówkowa: 

1) dokonywana na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji - 

2) dokonywana poza 
terytorium państw 
członkowskich EOG; 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

3) transgraniczna transakcja 
płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
bezgotówkowych ( na 
terytorium innego państwa 
członkowskiego EOG) 

bez prowizji bez prowizji bez prowizji 

8 Wypłata gotówki: 
1) w bankomatach sieci SGB  
i BPS i zrzeszonych banków    
  spółdzielczych 

0,00zł 0,00zł 0,00zł 
 
 

za każdą wypłatę 

2) w kasach banków SGB7 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
3) w bankomatach w kraju 
innych, niż wskazane w pkt 1, 

5,00 zł  2% min. 5,00 zł 
 

3,00 zł 
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4)w kasach innych banków, niż 
wskazane w pkt 2 (przy użyciu 
terminala POS) 

3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 
 

naliczana od 
wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 5) w bankomatach za granicą 
(poza terytorium państw 
członkowskich EOG)8 

3% min 10,00 zł  3% min. 10,00 zł 
 

0,00 zł 

6) w bankomatach za granicą 
(na terytorium państw 
członkowskich EOG)8 

5,00 zł 2% min. 5,00 zł 
 

0,00 zł naliczana od 
wypłacanej kwoty, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 
9 Wypłata gotówki w ramach 

usługi cashback 
2,00 zł 2,00 zł  0,00 zł   za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

10 Przesłanie do Klienta 
pierwszego numeru PIN do 
karty wznowionej 

0,00 zł 0,00 zł - za pierwszy nr PIN 

11 Wydanie nowego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł za każdy numer PIN 
12 Zmiana PIN w bankomatach:  

1) sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł za każdą zmianę 
2) innych niż wskazane w pkt 1 7,00 zł  7,00 zł  7,00 zł  

13 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
1) sieci SGB 0,00 zł  0,00 zł  1,00 zł 

za każde zapytanie 
2) innych niż wskazane w pkt 1 1,00 zł  1,00 zł  1,50 zł 

14 Wysłanie karty Pocztą Polską 
na życzenie Klienta  

cena listu 
poleconego za 

potw. odb.  
+ 2,00  zł 

cena listu 
poleconego za 

potw. odb.                 
+ 2,00 zł 

cena listu poleconego 
za potw. odb. +2,00  zł 

za każdy list 

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

45,00 zł  45,00 zł  45,00 zł  za każdą przesyłkę  

16 Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł miesięcznie 

17 Przesłanie ponownego 
zestawienia transakcji 
płatniczych na życzenie Klienta 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł za każde zestawienie 

18 Opłata za przewalutowanie 
transakcji  dokonanej kartą 
Visa w walucie innej niż PLN 

- 3%  
 

-  naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana 

w dniu rozliczenia 
operacji 

6 Stawki obowiązują również dla kart Mastercard z funkcją zbliżeniową, Visa payWave i Visa payWave ,,młodzieżowa'', 
wznowionych odpowiednio w miejsce kart Maestro, Visa Electron i Visa Electron ,,młodzieżowa'' 

7 Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 
8 Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia 
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
 
Rozdział 4. Karty lokalne Banku  
Lp.  

WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI 
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 
TRYB POBIERANIA OPŁATY 

1 Zastrzeżenie karty 0,00 zł - 
2 Użytkowanie karty 0,00 zł - 
3 Zmiana limitów transakcyjnych i innych danych do karty 5,00 zł za każdą zmianę 
4 Zmiana PIN w bankomatach NBS 0,00 zł - 
5 Wypłata gotówki w bankomatach NBS 0,00 zł - 
6 Wygenerowanie na życzenie Klienta nowego numeru PIN 2,00 zł za każdy numer PIN 

 


