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Działoszyn, dnia 27.07.2020r. 
 
Szanowni Państwo, 
 
 
         Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2020 r. zmianie ulegnie Taryfa opłat                        
i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych 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 instytucjonalnych, załączony został do niniejszego pisma. Z pełną treścią nowej 
Taryfy prowizji i opłat, obowiązującej od 1 września 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 31 sierpnia 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 września 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 
instytucjonalnych w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie: 
 
Dział II. RACHUNKI BANKOWE  
Rozdział 1a. Rachunek rozliczeniowy – pakiet STANDARD 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

4 Realizacja przelewów: 
1) złożonych w formie papierowej:  

 
za każdy przelew 

 
b) na rachunki prowadzone w innych bankach (za wyjątkiem 
rachunku Urzędu Skarbowego) 

 
3,80 zł 

c) na rachunek Urzędu Skarbowego 6,00 zł 
3) realizowanych w systemie SORBNET za każdy przelew 30,00 zł 
4) realizowanych w systemie Express Elixir: 

a) złożonych w formie papierowej za każdy przelew 12,00 zł 
b) złożonych za pośrednictwem  elektronicznego kanału dostępu za każdy przelew  7,00 zł 

5 Przyjęcie dyspozycji zlecenia stałego   za każdą 
dyspozycję 

2,00 zł 

6 Przelewy z rachunków bankowych wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez Klienta (zlecenia 
stałe, przelew z datą przyszłą): 

3) modyfikacja kwoty/terminu zlecenia stałego 
a) złożona w formie papierowej za każdą zmianę 5,00 zł 
b) złożona za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu 0,00 zł 

4) odwołanie zlecenia stałego 
a) złożone w formie papierowej za każdą 

dyspozycję 
3,00 zł 

b) złożone za pośrednictwem elektronicznego kanału dostępu 0,00 zł 
7 Polecenie zapłaty: 

1) złożenie zgody na korzystanie  z polecenia zapłaty  
za każdą  

dyspozycję 

2,00 zł 
3)  odwołanie pojedynczego niezrealizowanego  polecenia zapłaty 

albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
 

1,50 zł 
10 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 

1) w formie papierowej, raz w miesiącu:  
a) odbiór w placówce Banku  za każdy wyciąg bez opłat 
b) wysłanie listem zwykłym   za każdy wysłany 

wyciąg 
bez opłat  

2) w formie papierowej, po każdej zmianie salda: 
a) odbiór w placówce Banku 

 
za każdy wyciąg  

 
1,00 zł 

b) wysłanie listem zwykłym za każdy wysłany 
wyciąg 

5,00 zł 

3) poprzez elektroniczny kanał dostępu oraz na adres elektr. e-mail 
Klienta, 

za każdy wyciąg bez opłat 

11 Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego: 
1) za 1 egzemplarz za każdy 

egzemplarz 
1,00 zł 

2) za książeczkę za każdą książeczkę 10,00 zł 
13 Sporządzenie na wniosek Klienta historii obrotów na jednym rachunku  

 1) z bieżącego roku kalendarzowego  
 

za każdy dokument 

15,00 zł + podatek 
VAT 

2) z lat poprzednich 

 

15,00 zł + po 10,00 
zł za każdy 

poprzedni rok, 
+ podatek VAT 

14 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda  za każde 
zaświadczenie 

40,00 zł  
+ podatek VAT 

15 Sporządzenie kopii: 
1) wyciągu bankowego 

a) z bieżącego roku  10,00 zł  
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za każdy dokument 

 + podatek VAT 
b) z lat poprzednich 10,00 + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni 
rok, + podatek VAT 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta  30,00 zł+ podatek 
VAT 

16 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu  

naliczana od kwoty 
przelewu 

0,5% nie mniej  
niż 20,00 zł 

19 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej zablokowania środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia umów 
kredytowych i innych, zawartych przez posiadacza rachunku: 
2) z innymi bankami/instytucjami 

 
30,00 zł 

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

naliczana od kwoty 
wypłaty 

0,10% 

 
Rozdział 1d. Rachunek VAT (opłaty pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego 
założony został rachunek VAT*) 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄC

A 
2 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde 

zaświadczenie 
40,00 zł  

+ podatek VAT 
4 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 

1) w formie papierowej, raz w miesiącu:  
a) odbiór w placówce Banku  za każdy wyciąg bez opłat 
b) wysłanie listem zwykłym  za każdy wysłany 

wyciąg 
bez opłat  

2) w formie papierowej, po każdej zmianie salda: 
a) odbiór w placówce Banku 

 
za każdy wyciąg  

 
1,00 zł 

b) wysłanie listem zwykłym za każdy wysłany 
wyciąg 

5,00 zł 

3) poprzez elektroniczny kanał dostępu oraz na adres elektr. e-mail 
Klienta 

za każdy wyciąg bez opłat 

5 Sporządzenie kopii: 
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku, 
a) z bieżącego roku kalendarzowego  

 
za każdy dokument  

10,00 zł  + podatek 
VAT 

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5 zł za 
każdy poprzedni 

rok + podatek VAT 
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta  za każdy dokument 

 
30,00 zł + podatek 

VAT 
 
Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

4 Dyspozycja stała lub jednorazowa Klienta, dotycząca przelewu 
odsetek lub kapitału i odsetek, po zapadnięciu lokaty: 

 
za każdą 

dyspozycję 

 
 

2) na rachunki prowadzone w innych bankach 5,00 zł 
6 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda za każde 

zaświadczenie 
40,00 zł  

+ podatek VAT 
9 Sporządzenie na wniosek Klienta historii obrotów na jednym 

rachunku   
za każdy dokument 15,00 zł 

+ podatek VAT 
10 Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej: 

2) na rzecz innych banków/instytucji za każdą blokadę 30,00 zł 
11 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego tytułu  
naliczana od kwoty 

przelewu 
0,5% nie mniej  

niż 20,00 zł 
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DZIAŁ III. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 
Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA 

OBOWIĄZUJĄCA 
4 Opłata za użytkowanie tokena: 

5) wznowienie certyfikatu do tokena za każdy certyfikat 20,00 zł 
5 Nie zwrócenie tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub 

rozwiązania umowy (dotyczy pierwszego tokena wydanego przez 
Bank bez opłaty) 

w terminie 
rezygnacji z usługi 

lub rozwiązania 
umowy 

 
160,00 zł + podatek 

VAT 

6 Serwis SMS: 
1) uruchomienie usługi 

za każde 
uruchomienie 

 
5,00 zł 

3) za zmianę dyspozycji w zakresie usługi np. zmiana numeru 
telefonu, 

 
za każdą zmianę 

 
5,00 zł 

  8 Zmiana na życzenie klienta limitu jednostkowego operacji 
(dziennego, miesięcznego) 

za każdą zmianę 5,00 zł 

9 Za zmianę dyspozycji dotyczącej numeru telefonu w ramach usługi 
bankowości elektronicznej (hasła jednorazowe na telefon) 

 
za każdą zmianę 

 
5,00 zł 

 
DZIAŁ IV. KARTY PŁATNICZE 
Rozdział 1. Karty płatnicze z funkcją zbliżeniową wydane do rachunku (debetowe) 
Visa Business payWave, Mastercard Business  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

12 Ekspresowa wysyłka karty płatniczej lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45,00 zł  
 
DZIAŁ V. KREDYTY 
Rozdział 2. Klienci instytucjonalni (działalność pozarolnicza) 

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 

9 Za wydanie opinii bankowej na wniosek Klienta za każdą opinię 200,00 zł  
+ podatek VAT 

10 Za rozpatrzenie wniosku i wydanie 
zaświadczenia  o bezciężarowym odłączeniu 
działki 

za każde rozpatrzenie wniosku i wydanie 
zaświadczenia 100,00 zł + podatek 

VAT 

12 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 

0,50 % 
nie mniej niż 150,00 zł 
nie więcej niż 500,00 zł 

15 Uruchomienie kredytu:  
2) na rachunek Kredytobiorcy w innym banku  

za uruchomienie każdej transzy  
30,00 zł 

3) na rachunek innego klienta w innym banku, 
wskazany przez Kredytobiorcę 10,00 zł 

16 Wydanie promesy kredytowej naliczana od kwoty 
wskazanej w promesie 

0,25 % nie mniej  
niż 200,00 zł, nie 

więcej niż 1.500,00 zł 
17 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie 

hipoteki   
za każdy dokument 40,00 zł 

18 Za wydanie zgody na wykreślnie z dowodu 
rejestracyjnego pojazdu mechanicznego 
adnotacji o  przewłaszczeniu 

za każdy dokument 40,00 zł 

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

za każdy dokument 
50,00 zł  

+ podatek VAT 

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

za każdy dokument 50,00 zł  
+ podatek VAT 
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22 Za wystawienie promesy udzielenia 
gwarancji/poręczenia  

naliczana od kwoty 
wskazanej  w promesie  

0,25 % nie mniej 
niż 200,00 zł, nie 

więcej niż 1.500,00 zł 
23 Za udzielenie gwarancji/ poręczenia  naliczana od kwoty 

gwarancji/poręczenia, 
płatna najpóźniej w dniu wydania 

gwarancji/poręczenia 

 
1,50 % 

 

24 Za korzystanie z gwarancji/ poręczenia 
- za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres 

ważności gwarancji/ poręczenia (licząc od 
dnia wystawienia) 

naliczana od kwoty czynnej 
gwarancji/poręczenia, płatna w 

pierwszym dniu roboczym każdego 
rozpoczętego  3 –miesięcznego 

okresu korzystania                                         
z gwarancji/poręczenia 

 
0,50 % nie mniej  

niż 150,00 zł 

25 Za:  
1) podwyższenie kwoty gwarancji/poręczenia  

 
naliczana od kwoty podwyższenia 

0,25 % nie mniej  
niż 200,00 zł 

2)przedłużenie terminu ważności 
gwarancji/poręczenia  

naliczana od kwoty czynnej  
gwarancji/poręczenia 

3) inne zmiany warunków gwarancji/poręczenia  

Uwaga: w razie jednoczesnej zmiany kilku 
warunków określonych w niniejszym punkcie 
obowiązuje jedna prowizja   

naliczana od kwoty czynnej 
gwarancji/poręczenia 

27 Za wydanie poszczególnych gwarancji w ramach 
umowy ramowej, 

naliczana od kwoty limitu gwarancji,  
za każdą gwarancję 

0,25 % nie mniej 
niż 200,00 zł 

28 Za podwyższenie limitu gwarancji naliczana od kwoty podwyższenia 
limitu 1,50 % 

31 Opłata za przeprowadzenie inspekcji u Klienta  za każdą inspekcję 100,00 zł  
32 Opłata za wydanie zaświadczenia o posiadaniu 

zdolności kredytowej 
za każde zaświadczenie 200,00 zł + podatek 

VAT 
33 Opłata za zaświadczenie stwierdzające  

wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 
bankowych lub jego braku 

za każde zaświadczenie 100,00 zł + podatek 
VAT 

34 Opłata za zaświadczenie stwierdzające 
wysokość dokonanych spłat kredytu i odsetek 

za każde zaświadczenie 100,00 zł + podatek 
VAT 

 
DZIAŁ VI. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 
Rozdział 1. Karty płatnicze bez funkcji zbliżeniowej wydane do rachunku (debetowe) 
Visa Business Elektron,  

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE  CZYNNOŚCI Tryb pobierania 
opłaty 

STAWKA 
OBOWIĄZUJĄCA 

11 Ekspresowa wysyłka karty płatniczej lub numeru PIN kurierem za każdą przesyłkę 45,00 zł  
 
 

Podatek Vat wynosi 23% 
 


