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Działoszyn, dnia 27.07.2020r. 
 
         Szanowni Państwo, 
 
 

         Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 października 2020 r. zmianie ulegnie Taryfa opłat                        
i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych w Nadwarciańskim  
Banku Spółdzielczym w Działoszynie. Zmiany dotyczą niektórych opłat i prowizji pobieranych 
za czynności związane z funkcjonowaniem w Banku wybranych produktów. Wykaz zmian 
dokonanych w Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów 
indywidualnych, załączony został do niniejszego pisma. Z pełną treścią nowej Taryfy prowizji         
i opłat, obowiązującej od 1 października 2020 r. można zapoznać się w Placówkach Banku. 

           Mamy nadzieję, że zmiany dokonane w Taryfie spotkają się z Państwa akceptacją, jednak 
w przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian mają Państwo możliwość: 
1) złożyć wobec nich sprzeciw przed dniem ich wejścia w życie; jeśli zgłaszając sprzeciw nie 
     wypowiecie Państwo umowy, wygaśnie ona z dniem poprzedzającym dzień wejścia                         

w życie zmian, bez naliczenia opłat; 
2) wypowiedzieć umowę przed dniem ich wejścia w życie ze skutkiem natychmiastowym, bez 

ponoszenia opłat. 
          Jeżeli w terminie do dnia 30 września 2020 r., nie zostanie złożony przez Państwa 

sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez Bank, ani nie zostanie wypowiedziana umowa, 
uznaje się, że zmiana została przyjęta i obowiązuje od dnia 1 października 2020 r. 

 
 
 
 
 

 
                                                                     
                                                                                                          Zarząd NBS w Działoszynie 
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Wykaz zmian dokonanych w Taryfie opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów 
indywidualnych w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie: 
 
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 
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* 

d) realizowane  w systemie  
   SORBNET 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej: 
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 
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  

 4)odwołanie zlecenia stałego: 
a) złożone w formie papierowej 2,00 zł 2,00 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 
10 Sporządzenie duplikatu: 

1) wyciągu bankowego 
5,00zł + podatek 

VAT 
5,00zł  + podatek 

VAT 
5,00zł + 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 

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

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł  
 

za każdą 
dyspozycję 

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

* 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 
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 
2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej: 
b) na rachunki prowadzone w innych 
bankach, realizowane w systemie Express 
Elixir (w kwocie poniżej 20.000,00 zł) 

6,00 zł  
 

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

30,00 zł 

11. Sporządzenie duplikatu 
1) wyciągu bankowego 

 
5,00 zł + podatek VAT 

 
za każdy dokument 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej 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 

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 

 
Rozdział 2. Rachunek oszczędnościowy „SKARBONKA”                             
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA TRYB POBIERANIA OPŁATY 
9 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku płatniczego  30,00zł + podatek VAT za każdy dokument 
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11 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 
Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 
wypadek śmierci 

 
30,00 zł 

 
za każdą dyspozycję 

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: 

2) z innymi bankami/instytucjami 30,00 zł za każdą dyspozycję 
 
Rozdział  3.  Rachunek terminowych lokat oszczędnościowych 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA TRYB POBIERANIA OPŁATY 
7 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku                       

i stanie oszczędności 
 

20,00 zł + podatek VAT 
 

za każdy dokument 
10 Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji 

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

 
30,00 zł 

 
za każdą dyspozycję 

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

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 

 
DZIAŁ V. KREDYTY 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 
3 Za wydanie kopii/duplikatu umowy kredytowej lub umów 

zabezpieczenia 
za każdy dokument 50,00 zł + podatek VAT 

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 

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 

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 %1 

 
1 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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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 zł2 

 
DZIAŁ VI. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 
Rozdział 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

TRYB POBIERANIA 
OPŁATY Pakiet „Konto za 

złotówkę” 
5 
 

Polecenie przelewu: 
2) złożonych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej:  

 
 

za każdy przelew 

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 
3)modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego: 

 
 

za każdą zmianę 

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

a) złożone w formie papierowej 5,00 zł 
10 Sporządzenie duplikatu 

1) wyciągu bankowego 
5,00 zł + 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 

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

30,00 zł za każdą dyspozycję 

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 

 
Rozdział 2. Rachunki  oszczędnościowe „SKARBONKA”  założone do 04.09.2018r. 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 
TRYB POBIERANIA OPŁATY 

3 Wypłaty gotówki  8,00 zł*   za drugą i każdą kolejną wypłatę                   
w miesiącu kalendarzowym 

4 Polecenie przelewu: 

 
2 Dla umów kredytów mieszkaniowych udzielonych w okresie od 01.03.2018 r. do 30.09.2020r. opłata wynosi 100,00 zł. 
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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*   

6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku 
płatniczego 

30,00 zł + podatek VAT za każdy dokument 

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

 
30,00 zł 

 
za każdą dyspozycję 

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 

13 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów kredytowych             
i innych, zawartych przez posiadacza rachunku, na wniosek posiadacza: 

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

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 

* Bank nie pobiera opłaty od pierwszej operacji w miesiącu kalendarzowym, niezależnie od tego czy jest to operacja w formie 
gotówkowej czy bezgotówkowej. 

 
Podatek Vat wynosi 23% 


