
Taryfa prowizji i oplat

Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji

   1. Prowadzenie rachunku płatniczego (z wyłączeniem rachunków gdy właścicielem jest osoba 

prowadząca działalność rolniczą) miesięcznie 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe dokonywane na rachunek w placówkach Banku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku 

1) dokonywane w placówkach Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) dokonywane w placówce Banku , gdy właścicielem rachunku jest osoba prowadząca działaność 

rolniczą

0,1 % min. 3,0 zł 

maks. 30 zł
nie dotyczy

0,1 % min. 3,0 zł 

maks. 30 zł
nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

4. Polecenie przelewu:

1) złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 3,00 zł4
)

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 0,50  zł 4
)

   3) na rachunki prowadzone w innych Bankach , realizowanych w systemie SORBNET
1)

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

5. Zlecenie stałe:

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 3,00 zł 4
)

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł

pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, 

każda kolejna 0,50 zł 4
)

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego: za każdą

a) złożone w formie papierowej dyspozycję 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł bez opłat

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty - opłata pobierana z rachunku dłużnka : za każdą

1) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika dyspozycję 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł bez opłat

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych                                       

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych ( PRP )

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

SeniorStandard

za każdą 

wypłatę

za każdy 

przelew

Standard Plus
Podstawowy rachunek 

płatniczy
Młodzieżowe

za każdy 

przelew

Małoletnich

"Konto za złotówkę "/     

" Wygodne konto dla 

klientów ZUS"
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Taryfa prowizji i oplat

2) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

3) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
2) za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł bez opłat

8. Sporządzenie i Wysłanie wyciągu bankowego:

1) sporządzenie wyciągu raz w miesiącu w formie papierowej i odbiór w placówce Banku 

    prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego na adres e-mail bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

9. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

2) z lat poprzednich

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 

10,00 zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł za 

każdy poprzedni rok

20,00 zł + po 10,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) z lat poprzednich

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 

zł za każdy 

poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

11.
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o posiadaniu rachunku i/lub wielkości obrotów 

i  sald 
3)

za każde 

zaświadczenie
50,00 zł + VAT bez opłat

12.
Za złożenie , zmianę lub  odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 

złożenie , 

odwołanie albo 

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł nie dotyczy 25,00 zł bez opłat

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców
od każdego 

spadkobiercy
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł bez opłat

14.
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie lub zmianę 

współwłaściciela do rachunku

za każdą 

dyspozycję
40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 40,00 zł bez opłat

15.
Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda 

debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty)
za każdy monit bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat bez opłat 10,00 zł 10,00 zł

17.

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z 

powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł

18. Za wydruk dyspozycji wypłaty z rachunku
za każdą 

dyspozycję
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

19. Za ustanowienie blokady rachunku ( dowolnego rodzaju)  w systemie informatycznym
za każdą 

blokadę
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

20.

Dokonywanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym:                                                                       

1) dla zleceń w Euro                                                                                                                                                     

2) dla zleceń w pozostałej walucie

za każdą 

blokadę

 3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                      

7,00 zł

3,00 zł                         7,00 

zł

nie dotyczy

20. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
za każde 

zestawienie
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

1) Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówkach Banku i realizowane na życzenie klienta

2) 
Dotyczy nowych pełnomocnictw

3
)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

4)
 Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności , o których mowa w ust.4  pkt. 1) lit. b  ; ust. 4 pkt. 2) lit.b; ust.5 pkt.1) lit.b; ust. 5 pkt.2 lit.b.

 

za każdy 

dokument

za każde 

zestawienie

za każdy wyciąg 

wyciąg
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Taryfa prowizji i oplat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku oszczędnościowego a'vista: -

1) otwarcie rachunku bez opłat

2) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy a'vista - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę bez opłat

4. Realizacja przelewów:

a) złożonych w formie papierowej na rachunki prowadzone w Banku 1,00 zł

b) złożonych w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i US 5,00 zł

c) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET 
1) 30,00 zł

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat

6. Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 
2) za każde zaświadczenie 50,00 zł + VAT

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomoctwa do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym
3) za każdą dyspozycję 15,00 zł

8. Za założenie , zmianę lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku 

w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 25,00 zł

10. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:

1) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł

2) z lat poprzednich 20,00 zł + po 10,00 zł za każdy rok

11. Sporządzenie kopii: 

1) historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł

b) z lat poprzednich 10,00 zł +po 5,00 zł za poprzednie lata

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 10,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 20,00 zł

12. Wymiana lub likwidacja lub umorzenie książeczki za każda książeczkę 20,00 zł

13. Wydanie dowodu potwierdzenia otwarcia rachunku

1) w formie wydruku komputerowego za każdy dowód bez opłat

2) w formie książeczki oszczędnościowej za każdą książeczkę 5,00 zł

14. Za ustanowienie blokady rachunku ( dowolnego rodzaju) w systemie informatycznym za każda blokadę 25,00 zł

15. Za wydanie z archiwum zlikwidowanej książeczki oszczędnościowej  za każda książeczkę 30,00 zł

16. Za wydruk dyspozycji wypłaty z rachunku za każda dyspozycję 1,00 zł
1)

Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówkach Banku i realizowane na życzenie klienta

2)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

3) 
Dotyczy nowych pełnomocnictw

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych                                                                                                                                               Wyciag z Taryfy opłat i prowizji

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe a'vista

za każde zestawienie

za każdy przelew

za każdy dokument

za każdą dyspozycję 25,00 zł
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Taryfa prowizji i oplat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja :

1) za udzielenie kredytu gotówkowego Standard Plus

a) dla posiadacza rachunku ROR w Banku  4% nie mniej niż 100 zł

b) dla pozostałych osób 5% nie mniej niż 100 zł

2) za udzielenie / odnowienie kredytu w ROR 2% nie mniej niż 100 zł

3) za udzielenie kredytu MÓJ DOM

a) dla posiadacza rachunku ROR w Banku  2% nie mniej niż 100 zł

b) dla pozostałych osób 3% nie mniej niż 100 zł

4) udzielenie kredytu na zakup i montaż kolektorów słonecznych

a) dla posiadacza rachunku ROR w Banku  2% nie mniej niż 100 zł

b) dla pozostałych osób   3% nie mniej niż 100 zł

5) za rozpatrzenie wniosku (opinii) o kredyt

a) gotówkowy lub w ROR ( w tym odnowienie limitu w ROR) 0.1% nie mniej niż 50,00 zł

b) mieszkaniowy 0.1% nie mniej niż 100,00 zł

2. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta

a) kredyty udzielone na kwotę do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie - bez opłat

b) kredyty inne, niż wskazane w pkt a) za każdy harmonogram 20,00 zł

3. Za sporządzenie: 20,00 zł

a) umowy poręczenia  (opłaty nie pobiera się od kontynuowanych umów poręczenia dotyczących ugody lub    restrukturyzacji 

zadłużenia)
za każdą umowę 20,00 zł

b) poręcznia wekslowego na deklaracji wekslowej   (opłaty nie pobiera się od kontynuowanych umów poręczenia dotyczących 

ugody lub restrukturyzacji zadłużenia)
za każde poręczenie 20,00 zł

4. Za czynności związane ze zmianą : od każdej umowy , płatna jednorazowo

a) warunków spłaty kredytu od kwoty pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 0,5 % nie mniej niż 50,00 zł nie więcej niż 300 zł

b) prawnej formy zabezpieczenia kredytu od każdej umowy , płatna jednorazowo 100,00 zł

c) innych warunków umowy od każdej umowy , płatna jednorazowo 100,00 zł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu, przystąpienia do długu, zawarcia ugody  lub restrukturyzacji długu za każdy wniosek 50,00 zł

6. Za sporządzenie umowy przejęcia lub przystąpienia do długu , ugody lub restrukturyzacji długu za każdą umowę od kwoty umowy 0,5% nie mniej niż 100 zł

7. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł

8. Za wydanie na wniosek klienta: 
1)

a) opini bankowej 50,00 zł + VAT

b) zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia 

że klient nie figuruje jak dłuznik Banku 30,00 zł + VAT

9. Za wydanie kserokopii umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 30,00 zł

11. Za wydanie kserokopii dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 

przewłaszczenia
za każdy duplikat 25,00 zł

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych                                                                                                                                                                          Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji

Rozdział 6. Kredyty i pożyczki dla osób fizycznych

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty 

odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych w ROR), 

płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy

za każdą opinię/zaświadczenie

za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu 

(dotyczy kredytów odnawialnych),  naliczania od 

wnioskowanej kwoty, płatna w dniu złożenia wnioski, w razie 

odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z 

podpisania umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, 

prowizja nie jest pobierania od kredytów konsorcjalnych, w 

których BSZŁ jest uczetnikiem konsorcjum

50,00 złZa wystawienie zezwolenia na wykreślenie kredytu z księgi wieczystej nieruchomości , zwalniającego zastaw 10. za każdy dokument
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12. Za wysłanie : 

a) upomnienie/monit do kredytów udzielonych do 10.03.2016 r. 6,60 zł

b) upomnienie/monit do kredytów udzielonych od 11.03.2016 r. bez opłat

c) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki, wezwanie ostateczne do kredytów 

     udzielonych do 10.03.2016 r.

d) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki, wezwanie ostateczne do kredytów 

     udzielonych od 11.03.2016 r.

e) wypowiedzenie umowy kredytowej do kredytów udzielonych do 10.03.2016 r. 100,00 zł

f) wypowiedzenie umowy kredytowej do kredytów udzielonych od 11.03.2016 r. bez opłat

13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 50,00 zł

14. Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z : za każdy wyjazd

1) kontrolą przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej 50,00 zł

2) Kontrolą związaną z nieterminowa obsługą kredytu 30,00 zł

15. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynność 50,00 zł

1)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona po kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

bez opłat

20,00 zł

za każde wezwanie

za każde upomnienie/monit

za każde wypowiedzenie
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Taryfa prowizji i oplatDział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych                                          Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

Firmy , instytucje i 

spółdzielnie

Spółdzielnie 

mieszkaniowe

Wspólnoty 

mieszkaniowe

Rolnik                     

AGRO VAT

Rolnik                  

AGRO Standard

Stowarzyszenia, 

fundacje oraz 

organizacje 

społeczne

Rachunek MPP " Wiele za niewiele"

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku 

pomocniczego):
a) otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) prowadzenie rachunku rozliczeniowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 7,00 zł 3,00 zł 5,00 zł bez opłat 10,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek: 

a) dokonywane w placówce Banku na rachunki prowadzone przez Bank 0,3% min. 4,0 zł 2,0 zł od każdej operacji 0,5% min. 2,00 zł 0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

bez opłat 0,3% min. 3,50 zł nie dotyczy 0,2% min. 3,50 zł

b) dokonywane w placówce Banku na rachunki w innych bankach 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł nie dotyczy 0,2% min. 3,50 zł

maks.50,00 zł maks.50,00 zł

c) dokonywane w formie zamknietej lub do wrzutni nocnej 0,3% min. 4,50 zł 0,3% min. 4,50 zł 0,3% min. 4,50 zł nie dotyczy nie dotyczy 0,3% min. 4,50 zł nie dotyczy 0,2 % min. 3,50 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku:

a) prowadzonego przez Bank 0,3% min. 4,0 zł 0,3% min. 4,0 zł 0,3% min. 4,0 zł 0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,3% min. 4,0 zł nie dotyczy 0,2% min. 3,50 zł

b) prowadzonego przez Bank w kwocie powyżej 30 tys zł bez zgłoszenia 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min. 3,50 zł 0,5% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,1% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

0,5% min. 3,50 zł nie dotyczy 0,5% min. 3,50 zł

c) prowadzonego przez Bank - z wpływów bieżących na rachunku      0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min.2,00 zł maks. 

50,0 zł

bez opłat 0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

nie dotyczy 0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

4. Realizacja przelewów:

a) złożonych w formie papierowej:

- na rachunki prowadzone w Banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych Bankach 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

b) złożonych w formie papierowej z wpływu bieżącego na rachunek bez opłat

c) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

- na rachunki prowadzone w Banku bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

- na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł

d) realizowanych w systemie SORBNET1
)

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

5. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta  - zlecenie 

stałe  oraz przelewy z datą przyszłą:

1. realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej: za każdy

a) na rachunki prowadzone w Banku przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł

2. realizacja zlecenia złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: za każdą

a) na rachunki prowadzone w Banku dyspozycję bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych Bankach 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 1,00 zł

3. modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: za każdą

a) złożona w formie papierowej dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4. odwołanie zlecenia stałego:

a) złożone w formie papierowej 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,50 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

6. Polecenie zapłaty - opłata pobierane z rachunku płatnika :

a) realizacja polecenia zapłaty

b) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 

zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2,50 zł

c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

nie dotyczy
5,00 zł

8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego 
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 15,00 zł

nie dotyczy
15,00 zł

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego lub wydruk dokumentu wypłaty
za każdy czek lub 

wydruk
1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł

nie dotyczy
0,35 zł

10. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów 
za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 30,00 zł

nie dotyczy
30,00 zł

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:

1) w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce Banku prowadzącej rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

za każdą 

dyspozycję

0,5% min. 1,0 zł 

maks 50,00 zł

2,50 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

2,50 zł2,50 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

za każdy  przelew 0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

2,50 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

0,5% min. 1,0 zł maks 

50,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

miesięcznie, za 

każdy rachunek

naliczana od 

wpłacanej kwoty

naliczana od 

wypłacanej kwoty

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

2,50 zł2,50 zł2,50 zł2,50 zł

-

10



Taryfa prowizji i oplat2) na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

12. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta

1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 30,00 zł

2) z lat poprzednich
25,00 zł + po 12,50 zł 

za każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł 

za każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł 

za każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 zł za 

każdy poprzedni rok

25,00 zł + po 12,50 

zł za każdy 

poprzedni rok

30,00 zł + po 15,00 zł za 

każdy poprzedni rok

13.
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia lub opinii o posiadaniu rachunku i /lub 

wielkości obrotów i sald  
2)

za każde 

zaświadczenie

                                                                    

50,00 zł + VAT
30,00 zł + VAT

14. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

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

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

10,00 zł + po 5,00 zł 

za każdy poprzedni 

rok

10,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

15.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu

za każdą 

dyspozycję
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

nie dotyczy
25,00 zł

16.
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) upomnienia z powodu przekroczenia 

salda
za każdy monit 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

nie dotyczy
15,00 zł

17. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł

18.

Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo 

z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego 

odbiorcy

za każdą 

dyspozycję
50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

19. Za likwidację rachunku za każdy rachunek 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

20. Za wypłatę z kont przejściowych za każdą wypłatę 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł 0,5 % min.20,0 zł

21 Usługi płatności masowe

a) oplata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 50, 00 zł 50, 00 zł 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 50, 00 zł. nie dotyczy nie dotyczy

b) opłata za wpłatę na rachunek wirualny indywidualnie ustalana                

z klientem

indywidualnie ustalana      

z klientem

indywidualnie ustalana               

z klientem

nie dotyczy nie dotyczy indywidualnie ustalana               

z klientem

 nie dotyczy

22

Dokonywanie blokady środków w obrocie zagranicznym i krajowym:                                             

1) dla zleceń w Euro                                                                                                                          

2) dla zleceń w pozostałej walucie

za każdą blokadę 5,00 zł                             

10,00 zł

5,00 zł                             

10,00 zł

5,00 zł                              

10,00 zł

5,00 zł                               

10,00 zł

5,00 zł                                 

10,00 zł

5,00 zł                                     

10,00 zł
nie dotyczy 5,00 zł                             

10,00 zł

1)
Przelewy składane wyłącznie w formie papierowej w placówce Banku i realizowane na życzenie klienta

2)
 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki

jednorazowo za 

każdą wpłatę 

pobierana zbiorczo 

raz dziennie

za każdy dokument

za każde 

zestawienie

-
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Taryfa prowizji i oplat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Wyciąg z Taryfy opłat i prowizji

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Prowizja :

Za udzielenie kredytu obrotowego FIRMA

a) podmioty posiadające rachunek w Banku 2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

Za udzielenie kredytu obrotowego Produkcja Rolna

a) podmioty posiadające rachunek w Banku 2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

3) Za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym ( RB) lub ROR 2% min  150 zł

4) Za odnowienie lub podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym ( RB) lub ROR
1,50% min 150 zł

5) Za udzielenie kredytu preferencyjnego obrotowego lub inwestycyjnego z dopłatą ARiMR 
3)

1,85%

6) Za udzielenie kredytu inwestycyjnego :

a) podmioty posiadające rachunek w Banku  2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

7) Za udzielenie kredytów nie wymienionych w p.1-6 :

a) podmioty posiadające rachunek w Banku 2% min 150 zł

b) pozostałe podmioty 3% min 150 zł

2. Za rozpatrzenie wniosku (opinii) o kredyt (nie dotyczy kredytów z dopłatą ARiMR) :

a) na działalność rolniczą kredyt obrotowy 0.05 % nie mniej niż 70,00 zł

b) na działalnośc rolniczą kredyt inwestycyjny 0.05 % nie mniej niż 100,00 zł

c) na działalność pozarolniczą  kredyt obrotowy 0.05 % nie mniej niż 100,00 zł

d) na działaność pozarolniczą kredyt inwestycyjny 0.05 % nie mniej niż 150,00 zł

3. Za sporządzenie:

a) umowy poręczenia  (opłaty nie pobiera się od kontynuowanych umów poręczenia dotyczących 

ugody lub    restrukturyzacji zadłużenia)
za każdą umowę 20,00 zł

b) poręcznia wekslowego na deklaracji wekslowej   (opłaty nie pobiera się od 

kontynuowanych umów poręczenia dotyczących ugody lub restrukturyzacji zadłużenia)
za każde poręczenie 30,00 zł

4. Za czynności związane ze zmianą

a) warunków spłaty 

- kredytu inwestycyjnego z dopłatą z funduszy UE od każdej umowy , płatna jednorazowo 100,00 zł

- pozostałych kredytów
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, 

płatna jednorazowo
0,5 % min.100,00 zł maks.500 zł

b) prawnej formy zabezpieczenia kredytu od każdej umowy , płatna jednorazowo 50,00 zł

c) innych warunków umowy od każdej umowy , płatna jednorazowo 50,00 zł

5. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu , przystąpienia do długu , zawarcia ugody lub restrukturyzacji długuza każdy wniosek , jednorazowo 30,00 zł

6. Za sporządzenie umowy przejęcia lub przystąpienia do długu , ugody lub restrukturyzacji długu za każdą umowę od kwoty umowy 0,5% nie mniej niż 100 zł

7. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł

8. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie kredytu z księgi wieczystej nieruchomości , 

zwalniającego zastaw rejestrowy lub przenoszące własność zabezpieczenia 

9. Za wysłanie : za każde upomnienie/monit

a) upomnienia/monitu za każde upomnienie 15,00 zł

b) wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki za każde wezwanie 20,00 zł

c) wypowiedzenia umowy kredytowej za każde wypowiedzenie 100,00 zł

10. Za wyjazd do Kredytobiorcy związany z :

1) kontrolą przed udzieleniem kredytu oraz w trakcie trwania umowy kredytowej 50,00 zł

2) Kontrolą w trakcie trwania umowy o kr. inwestycyjny z dopłatami ARiMR udzielony do 31 

grudnia 2014 r.
100,00 zł

3) Kontrolą związaną z nieterminowa obsługą kredytu 50,00 zł

Za każdy wyjazd 

 za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub odnowienie kredytu 

(dotyczy kredytów odnawialnych),  naliczania od wnioskowanej 

kwoty, płatna w dniu złożenia wnioski, w razie odmowy 

udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania 

umowy kredytu, prowizja nie podlega zwrotowi, prowizja nie 

za każdy dokument 50,00 zł

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub od kwoty 

odnowienia kredytu lub podwyższenia limitu kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych w RB), płatna jednorazowo, przed lub 

przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

1)

2)

15



Taryfa prowizji i oplat

11.

Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że 

klient nie figuruje jako dłużnik 
2)

:

za każdy egzemplarz zaświadczenia

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł + VAT

2) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł + VAT

13. Za wydanie opinii bankowej na temat klienta na wniosek klienta 
2) za każdy egzemplarz opinii

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 100,00 zł + VAT

2) dla podmiotów gospodarczych 150,00 zł + VAT

14.
Za wydanie kserokopii dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, 

zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia:

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 30,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 80,00 zł

15. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:

1) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą 50,00 zł

2) dla podmiotów gospodarczych 100,00 zł

16. Od niewykorzystanej kwoty kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym 
1) od kwoty niewykorzystanej  za każdy dzień 1,50%

17. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za 

klienta
za każdą czynność 50,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

2. Prowizja za wystawienie

z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, 

pobierana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji 

i awalu, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu 

prowizyjnego (ustala się miesięczne lub kwartalne okresy 

prowizyjne)

0,75 % za każdy kwaratał

3. Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji
za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, 

poręczenia, regwarancji
1,00%

4. Wysyłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty w ramach gwarancji za każde żądanie 100 zł

1) prowizję pobiera się gdy kwota wykorzystanego limitu jest mniejsza niż 80% przyznanego limitu odnawialnego
2)

 Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towaów i usług . Opłata zostanie zwiększona o kwote podatku VAT wg.obowiązującej stawki
3)

 zgodnie z umową zawartą przez bank w zakresie udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrulturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Rozdział 6. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 

1. Prowizja wstępna

za rozpatrzenie zlecenia udzielenia limitu, wystawienia 

gwarancji/ regwarancji, poręczenia, promesy wystawienia 

gwarancji/regwarancji, naliczana od kwoty wnioskowanej, 

płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy wystawienia 

gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja 

nie podlega zwrotowi)

za każdy duplikat

za każdy wniosek

2% (min 100 zł, max 1.000 zł)    
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