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WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT RACHUNKÓW BANKOWYCH 
wprowadzonej uchwałą Zarządu BS w Trzebieszowie nr 25/BS/2022  

z dnia 09 marca  2022 roku obowiązujący od 14 marca 2022 r.  
 

WYSOKOŚĆ PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ   
BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE 

 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE 
STAWKI PROWIZJI 

i OPŁAT 

A. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE   

1. Wpłaty gotówkowe:   

      

 1.1.   na rachunki bankowe prowadzone w Banku  0,00 zł 

1.2. na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach od wpłat:    

      

1.2.1. -  energie elektryczną, telefony, internet,  wodę, telewizję kablową, gaz  0,95 zł 

      

1.2.2.  - na rachunki Urzędów Skarbowych 0,50 zł 

      

      

1.2.3. -  od pozostałych wpłat  

2,95 zł do 800,00  zł włącznie 0,5 

% powyżej kwoty 800,00 zł, nie 

więcej niż 200,00 zł 

      

      

1.2.4. - od wpłat w systemie SORBNET 

 

20,00 zł + prow. w zależności od 

rodzaju wpłaty wg pkt. 1.2.1. , 

1.2.2. lub 1.2.3 

      

1.2.5. - od wpłat w sytemie Expres Elixir* 

5,00 zł + prow. w zależności od 

rodzaju wpłaty wg pkt. 1.2.1., 

1.2.2. lub 1.2.3 

 
    

1.2.6. 
- na rachunek Urzędu Miasta Stoczek Łukowski dot. opłat skarbowych i 

podatków 71 9204 0001 3900 1296 2000 0010 
0,00 zł 

 
      

1.2.7. 
- na rachunek Urzędu Miasta Stoczek Łukowski dot. opłat za odpady 

komunalne 16 9204 0001 3900 1296 2000 0030 
0,00 zł 
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1.2.8. 
- na rachunek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej dot. opłat za 

wodę i ścieki 58 9204 0001 3900 1342 2000 0010 
0,00 zł 

      

1.2.9. 

- na rachunek Urzędu Miasta Stoczek Łukowski dot. opłat za wyżywienie  

szkół podstawowych i oddziału przedszkolnego                                                 

61 9204 0001 3900 1300 2000 0060 
0,00 zł 

     

1.2.10. 
- na rachunek Urzędu Miasta Stoczek Łukowski dot. opłat za godziny 

ponadwymiarowe przedszkola 
0,00 zł 

  53 920 400 013 900 100 000 000 000   

     

1.2.11. 
- na rachunek Urzędu Miasta Stoczek Łukowski dot. opłat za przedszkole 40 
9204 0001 3900 1300 2000 0050 

0,00 zł 

  

  
UWAGA 1: prowizję pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy 

1a 
Wpłaty na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach płatne 

 kartą płatniczą w terminalach  (z wyłączeniem płatności z tytułu    podatków) 
 0,9 % nie mniej niż 1,00 zł 

1b Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w Banku płatne kartą                w 

bankomatach posiadających taką funkcjonalność 
0,00 zł 

2. 
 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

Wypłaty gotówkowe:  

z rachunków bankowych prowadzonych przez B.S. (z wyłączeniem 

rachunków bieżących rolników  i rachunków oszczędnościowo -

rozliczeniowych) 

0,5 % nie mniej niż 2,00 zł i nie 

więcej niż 200,00 zł 

realizowane za pośrednictwem bankomatu ( z wyłączeniem rachunków 

bieżących rolników i rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych) 
0,2% 

z tytułu realizacji czeków potwierdzonych przez inny oddział B.S. 0,5% nie mniej niż 3,00 zł i nie 

więcej niż 100,00 zł 

2.4. 

 

z rachunków bieżących rolników prowadzonych przez BS 
0,1% nie mniej niż 1,00 zł 

2.5. Realizowanych za pośrednictwem bankomatu z rachunków bieżących 

rolników 
0,08% nie mniej niż 1,00 zł 

 UWAGA: prowizja od wypłat B.S. obciąża rachunek wystawcy dyspozycji 
3. Przelewy na rachunki bieżące rolników 0,00 zł 

4. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 10,00 zł 

5. 
Od przelewów wysyłanych w systemie ELIXIR 

4,00 zł 

6. Przelewy na rachunki z działalności rolniczej 0,00 zł 

7. Od przelewów wysyłanych w systemie SORBNET 20,00zł 

8. 
8.1. 

8.2. 

Polecenie przelewu natychmiastowego Express Elixir* 

- w placówce Banku 

- w systemie bankowości internetowej/mobilnej 

 
5,00 zł 

5,00 zł 

9. Usługa biometrii 

9.1. udostępnienie usługi/ pobranie wzorca - jednorazowo 0,00 zł 

9.2. 

czynności wykonywane przy użyciu usługi biometrii – za czynność   ( z 

wyłączeniem wypłat realizowanych za pośrednictwem bankomatu na 

rachunkach bieżących firmowych jak w pkt. 2.2.) 

0,00 zł 
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9.3. sprawdzanie salda w bankomacie biometrycznym 0,00 zł 

 *Maksymalna kwota przelewu to 5.000,00  

B RACHUNKI BANKOWE 

1. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku : 

a) za każdy miesiąc roku bieżącego 3,00 zł 

b) za każdy miesiąc roku poprzedniego opłata podwyższona o 50% 

stawki podstawowej to jest od 1,50 

zł 

UWAGA: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek lub mylne 
księgowanie 

2. 
Poszukiwanie rachunków bankowych określonego klienta oraz udzielenie 

pisemnych informacji o środkach na tych rachunkach za każdy oddział  
20,00 zł 

Uwaga: opłatę pobiera się: 
 - od sądów za poszukiwanie rachunków w sprawach cywilnych o  podział majątku  wspólnego małżonków i o 

spadek 

- od organów skarbowych  

- od osób fizycznych dysponujących postanowieniem sądowym o nabyciu spadku po osobie, na której nazwisko 

poszukuje się rachunku  

- innych przypadków   

- z wyłączeniem opłat  przewidzianych w art. 110 ust. 1-7 Ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo Bankowe 

3. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw wkładów na rachunkach 

bankowych z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych z innymi instytucjami 

lub osobami na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 

4. Za wydanie własnej karty bankomatowej 5,00 zł 

B 1 
RACHUNKI BANKOWE z wyłączeniem rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych, rachunków 

wkładów a vista i terminowych lokat osób fizycznych w PLN 
1. 
 

Otwarcie rachunku bankowego: 

bieżącego i pomocniczego, z wyłączeniem rachunków rolników  10,00 zł (jednorazowo) 

2. 
2.1. 

2.2. 

Prowadzenie rachunku bankowego:  

bieżącego i pomocniczego, od podmiotów innych niż rolnicy *  10,00 zł (miesięcznie) 

bieżącego rolników* 3,00 zł miesięcznie 

UWAGA: opłaty nie pobiera się od rachunku lokat terminowych  

3. 
3.1. 

 

3.2. 

3.2.1. 

3.2.2. 

Realizacja zlecenia stałego: 

polecenie przelewu wewnętrznego (w placówce banku, w systemie bankowości 

internetowej/mobilnej) 

polecenie przelewu zewnętrznego w innym banku: 

- realizowany w placówce banku 

- realizowany w systemie bankowości internetowej/mobilnej  

 

0,00 zł 

 

 

1,00 zł 

1,00 zł 

4. Prowizje związane z obsługą kartami debetowymi VISA Business  zgodnie z pozycją E w tabeli 
5. 

5.1. 

5.2. 

Sporządzenie odpisu: 

wyciągu z rachunku bankowego                                                                                       5,00 zł 

jednego dowodu do wyciągu                                                                                                    4,00 zł 

UWAGA: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej. 

6. 
Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie oraz 

stan środków na rachunku bankowym 
15,00 zł 

7. Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych, od każdego czeku 1,00zł 

8. Potwierdzenie czeku 10,00 zł 

9. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków    15,00 zł 

10. 
Wykonanie szczególnych dyspozycji posiadacza rachunku bankowego np. 

ustalenie pierwszeństwa zapłaty określonych zobowiązań, pozostawienie na 

rachunku każdorazowo salda w określonej kwocie 

10,00 zł 
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11. 
Usługa SMS Banking** 

2,00 zł (miesięcznie) 

12. 

Usługa bankowości telefonicznej: 

   na hasło** 

 

2,00 zł (miesięcznie) 

13. 
Usługa Bankofon-klient 

bez opłat 

14. System bankowości elektronicznej 

14.1. 
Internet banking - dostęp do systemu- opłata miesięczna 

0,00 zł 

14.1.1. 

Przelew na rachunek  w systemie bankowości internetowej: 

a) w banku  

 b) w innym banku krajowym 

 

0,05 zł 

 

0,99 zł 

14.2. 
Internet banking dla Firm - dostęp do systemu- opłata miesięczna 

50,00 zł 

14.2.1. 

Przelew na rachunek  w systemie bankowości internetowej: 

a) w banku  

b) w innym banku krajowym 

 

0,05 zł 

 

0,99 zł 

 

14.2.2. 
Wydanie pierwszego e Tokena bez opłat*** 

 

14.2.3. 
 Wydanie duplikatu e Tokena 153,00 zł 

 

 

 Uwaga: Ilość urządzeń*** bezpłatnych uzależniona jest od ilości podpisów 

wymaganych na przelewie/ np.: wymagane dwa podpisy – dwa urządzenia 

bezpłatnie , jeden podpis – jedno urządzenie/. 

Bezpłatnie wydawane są maksymalnie dwa urządzenia.***  

Następne urządzenie np. trzecie 

***urządzenie – e Token 

zgodnie z kosztem nabycia przez 

bank 

* opłata za prowadzenie konta pobierana jest ostatniego dnia roboczego każdego 

miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 

**opłatę za usługę pobiera się  ostatniego dnia roboczego  każdego  miesiąca. 

Nie  pobiera się za opłaty za usługę uruchomioną w danym miesiącu.  

 

 

B1a RACHUNEK VAT 

1. 
 Otwarcie rachunku 

0,00 zł 

2. 
  Prowadzenie rachunku 

0,00 zł 

3. 
 System bankowości elektronicznej  

0,00 zł 

4. 
 Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

0,00 zł 

5. 
 Przelew na rachunek w Banku w placówce Banku 

0,00 zł 
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6. 
 Przelew na rachunek w innym Banku w systemie Elixir 

0,00 zł 

7. 
 Przelew na rachunek w systemie SORBNET 

0,00 zł 

8. 
 Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 

0,00 zł 

B1b 
RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH  

dla klientów instytucjonalnych 

1. 
Otwarcie rachunku walutowego – dla każdej waluty 

10, 00 zł 

2. 
 Prowadzenie rachunku walutowego- dla każdej waluty* 

10,00 zł 

3.  

Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w 

złotych prowadzony w Banku 0,00 zł 

4. 

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: 

a/ w walucie obcej 0,13 % 

nie mniej niż 1,00 zł 

 

b/ w złotych 
0,00 zł 

5. Realizacja przelewu na rachunek : 

5.1.  
Walutowy lub złotowy prowadzony w Banku, 

0,00 zł 

5.2.  

Złotowy prowadzony w innym banku krajowym : 

a/ w systemie ELIXIR : 
4,00 zł 

b/ w systemie SORBNET:  
20,00 zł 

c/ przelew natychmiastowy w systemie Express Elixir**** 
5,00 zł 

6. 
Prowizje związane z obsługą kartami debetowymi VISA Business EURO zgodnie z pozycją                   G w 
tabeli 

7.  Wyciąg z rachunku bankowego : 

7.1 

Odbierany przez w właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek, 0,00 zł 

7.2 

Wysyłany przez Bank na adres korespondencyjny częściej niż raz w miesiącu 

listem zwykłym 10,00 zł 

7.3 
Sporządzany na życzenie posiadacza rachunku – za wyciąg 

10,00 zł 

8. 
Likwidacja rachunku  

0,00 zł 

9. 
Usługa SMS Banking** 

2,00 zł miesięcznie 

10. 
Telefoniczna  usługa na hasło** 

2,00 zł miesięcznie 

11. 
Usługa Bankofon-klient 

0,00 zł 

12. System bankowości elektronicznej 

12.1. 
Internet banking –dostęp- opłata miesięczna 

0,00 zł 
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12.1.1. 

Przelew na rachunek  w systemie bankowości internetowej: 

     a/ w banku  

     b/ w innym banku krajowym 

 

 

0,05 zł 

 

0,99 zł 

 

12.2 
Internet banking dla Firm - dostęp do systemu- opłata miesięczna 

50,00 zł 

12.2.1. 

Przelew na rachunek  w systemie bankowości internetowej: 

a) w banku  

b) w innym banku krajowym 

 

 

0,05 zł 

 

0,99 zł 

 

12.2.2. 
Wydanie pierwszego e Tokena 

0,00 zł *** 

12.2.3. 
Wydanie duplikatu e Tokena 

153,00 zł 

13. Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z pozycją H w tabeli 

 

Uwaga: Ilość urządzeń*** bezpłatnych uzależniona jest od ilości podpisów 

wymaganych na przelewie/ np.: wymagane dwa podpisy – dwa urządzenia 

bezpłatnie , jeden podpis – jedno urządzenie/. 

Bezpłatnie wydawane są maksymalnie dwa urządzenia.***  

Następne urządzenie np. trzecie 

***urządzenie – e Token 

 

 

Zgodnie z kosztem nabycia przez 

Bank 

* oplata za prowadzenie konta pobierana jest ostatniego dnia roboczego 

każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym konto zostało 

otwarte. 

**opłatę za usługę pobiera się  ostatniego dnia roboczego  każdego  miesiąca. 

Nie  pobiera się za opłaty za usługę uruchomioną w danym miesiącu. 

****maksymalna kwota przelewu to 5000,00 zł  

 

 

B 2 

RACHUNKI OSÓB FIZYCZNYCH: 
RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWE,  

RACHUNKI Z WKŁADEM OSZCZĘDNOŚCIOWYM PŁATNYM NA KAŻDE  ŻĄDANIE, RACHUNKI  
TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH OBCYCH 
 

 

1. 
1.1 

1.2 

 

1.3 

 

 

 Prowadzenie rachunku * 
 oszczędnościowo rozliczeniowego 

 wkładu oszczędnościowo rozliczeniowego płatnego na każde żądanie 

 terminowych lokat oszczędnościowych 

                   

3,00 zł 

0,00 zł 

 

0,00 zł 
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2. 
2.1. 

 

 

 

2.2. 

Wpłaty i wypłaty  
Wpłata gotówki  w placówce Banku :                               

 - na rachunki oszczędnościowe  płatne na każde żądanie       

 - rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe  

 - na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

 Wypłata gotówki: 

  - w placówce Banku 

  -  na rachunki oszczędnościowe  płatne na każde żądanie   

  - rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe 

  - na rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

  

  

 

                        

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

 

3. 
Czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych w B.S. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

wydanie blankietu książeczki oszczędnościowej 3,00 zł 

przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej   5,00 zł 

wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 5,00 zł 

umorzenie utraconej książeczki 5,00 zł 

ustalenie aktualnego adresu posiadacza książeczki bądź numeru książeczki 
0,00 zł 

4. 
 

4.1 

 

4.2 

 

 Zlecenia stałe : / dot.ror/ 
 

rejestracja zleceń stałych z rachunków oszczędnościowo-         rozliczeniowych

  

realizacja zleceń stałych z rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych 

 

                       0,00 zł 

 

 

                    1,00 zł 

5. 
5.1 

5.2 

 Polecenie zapłaty:/ dot.ror/ 
 rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 realizacja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 

                        0,00 zł 

                        0,00 zł 

 
6. 

6.1. 

 

6.1.1. 

6.2. 

6.3. 

 

Polecenie przelewu : 
 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 

 (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET) 
 w placówce Banku  

 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

Przelew natychmiastowy w systemie Express Elixir****** 

 

 

 

4,00 zł 

20,00 zł 

 

5,00 zł 

7. 
7.1. 

 Polecenie przelewu wewnętrznego: 
 w placówce Banku 

0,00 zł 

8. 
 

 Polecenie przelewu w walucie obcej : / dotyczy ror /zgodnie z pozycją H w tabeli 
      

9. 
9.1. 

9.2. 

 

 Wydanie karty płatniczej: 
 Wydanie karty płatniczej debetowej                                                                    

 Wznowienie karty debetowe 

 

0,00 zł 

0,00 zł   

 

10.  Obsługa karty debetowej miesięcznie: 
3,00 zł 

 

11.  Pozostałe prowizje związane z kartami zgodnie z pozycją D w tabeli 

12. 
12.1. 

12.2. 

Wyciąg z rachunku bankowego - ror : 
 wyciąg miesięczny wysłany pocztą elektroniczną  
 wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym  

 

0,00 zł 

0,00 zł 
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13. 
 
  

Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
 

 

5,00 zł 

     15,00 zł *** 

14. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie  dyspozycji posiadacza rachunku              w 

sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku  na wypadek 

jego śmierci  

 

10,00 zł 

15. Przekazanie zapadających odsetek należnych z rachunków oszczędnościowych 

terminowych na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy bądź książeczkę 
oszczędnościową 
z wkładami płatnymi na każde żądanie. 

 

 0,00 zł 

16.  Powiadamianie  SMS **** 
 2,00 zł miesięcznie 

17. 
  
 

Usługa bankowości telefonicznej : 
na hasło **** 
Usługa Bankofon-Klient 

 

2,00 zł miesięcznie 

0,00 zł 

 

18.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek    Posiadacza 
rachunku: 
 za każdy miesiąc roku bieżącego 

 za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

 

3,00 zł 

Opłata podwyższona o 50% 

stawki podstawowej t. o 1,50 zł 

19.  Zmiana rodzaju rachunku *****/dot ror/ 
 10,00 zł 

20.  Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku/dot. ror/ 
10,00 zł 

RACHUNEK –  KONTO MOBILNE 
 

1. 
Prowadzenie rachunku płatniczego* 
 

20,00 zł miesięcznie 

2. 
 

 Usługa bankowości elektronicznej 
  

                      0,00 zł 

 

 

3.  Powiadamianie SMS  
0,00 zł 

 

4. Usługa bankowości telefonicznej: 

  na hasło 

Usługa Bankofon-Klient 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

5. 
5.1. 

 

5.2. 

 Wpłaty i wypłaty: 
Wpłata  gotówki w placówce Banku                                                

  

Wypłata gotówki w placówce Banku                                                      

                   

0,00 zł 

 

                    0,00 zł               

 

                                               

6. 
6.1 

 

6.1.1 

6.1.2 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 

 Polecenie przelewu  
 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 

 (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET) 

 w placówce Banku 

 w systemie bankowości internetowej 

 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

 w placówce Banku 

 w systemie bankowości internetowej 

Przelew natychmiastowy Expres Elixir****** 

w placówce Banku 

w systemie bankowości internetowej/mobilnej 

 

 

 

                    0,99 zł** 

                    0,00 zł 

 

20,00 zł** 

20,00 zł** 

 

5,00 zł 

5,00 zł 



 
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w 

Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru  pod numerem 
KRS 0000065761, NIP 8250003736, REGON 000501475 

21-404 Trzebieszów Drugi 33  tel. 255065800 e-mail: info@bstrzebieszow.pl 

7. 
7.1. 

7.2. 

 Polecenie przelewu wewnętrznego : 
 w placówce Banku 

 w systemie bankowości internetowej                                                 

   

0,00 zł 

0,00 zł 

 

8. 
  
 

 Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z pozycją H w tabeli 

9. 
9.1. 

9.2. 

Zlecenia stałe - realizacja zleceń : 
  - w placówce Banku 

- w systemie bankowości elektronicznej  

 

 

    1,00 zł** 

0,00 zł 

10. 
10.1. 

10.2. 

 Polecenie zapłaty : 
rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku 

realizacja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

11. 
 

 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
  

 

15,00 zł ** 

12.  Przyjęcie , zmiana lub odwołanie  dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku  na wypadek jego śmierci 

 

10,00 zł ** 

13. 
13.1. 

13.2. 

 Wydanie karty płatniczej: 
 Wydanie karty płatniczej debetowej 

 Wznowienie karty płatniczej  debetowej 

  

                    0,00 zł 

                    0,00 zł 

 

14.  Obsługa karty debetowej 0,00 zł 

15. Pozostałe prowizje związane z kartami zgodnie z pozycją D w tabeli 

16. 
 

16.1. 

16.2. 

 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek    Posiadacza 
rachunku: 
 za każdy miesiąc roku bieżącego 

 za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

 

3,00 zł 

Opłata podwyższona o 50% 

stawki podstawowej t. o 1,50 

zł 
17. 

17.1. 

17.2. 

 Wyciąg z rachunku bankowego - ror : 
 wyciąg miesięczny wysłany pocztą elektroniczną  
 wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym  

 

0,00 zł 

0,00 zł 

18.  Zmiana rodzaju rachunku ***** 
 10,00 zł 

19. 
   
   
   
   

 Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju  
rachunku 10,00 zł 

* opłata za prowadzenie konta pobierana jest ostatniego dnia roboczego 

każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym konto zostało 

otwarte 

 

** dotyczy rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych Konto    

       Mobilne założonych od 14-04-2016 

 

 

*** dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych założonych 

       od 14-04-2016   

**** opłatę za usługę pobiera się  ostatniego dnia roboczego  każdego  miesiąca. 

Nie  pobiera się za opłaty za usługę uruchomioną w danym miesiącu.  
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***** Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na 

rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego 

****** maksymalna kwota przelewu to 5000,00 zł 

 

RACHUNEK - WYGODNE KONTO 
 

1. 
 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie*: 
 

1,00 zł 

2. 
 Usługa bankowości elektronicznej 
  

0,00 zł 

3.  Powiadamianie SMS  0,00 zł 

4. Usługa bankowości telefonicznej: 

a/ na hasło 

b/ Bankofon-Klient 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

5. 
5.1. 

 

5.2. 

 Wpłaty i wypłaty: 
Wpłata  gotówki w placówce Banku 

  

Wypłata gotówki w placówce Banku   

 

                      

                      0,00 zł 

            

                      0,00 zł 

                    

6. 
6.1. 

 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.2. 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.3. 

6.3.1. 

6.3.2. 

 Polecenie przelewu  
 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew 

realizowany jest w systemie SORBNET) 

 w placówce Banku                

 w systemie bankowości internetowej                                                   

 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

 w placówce Banku 

 w systemie bankowości internetowej 

Przelew natychmiastowy Expres Elixir** 

w placówce Banku 

w systemie bankowości internetowej/mobilnej 

 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

20,00 zł 

20,00 zł 

 

5,00 zł 

5,00 zł 

7. 
7.1. 

7.2. 

 

 Polecenie przelewu wewnętrznego : 
 w placówce Banku 

 w systemie bankowości internetowej 

0,00 zł 

0,00 zł 

8. 
8.1. 

8.2. 

 Zlecenia stałe - realizacja : 
- w placówce Banku 

- w systemie bankowości internetowej 

 

1,00 zł 

1,00 zł 

9. 
9.1. 

9.2. 

 Polecenie zapłaty: 
 rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 realizacja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

10. 
10.1. 

10.2. 

 Wydanie karty płatniczej: 
 wydanie karty płatniczej debetowej 

 wznowienie karty debetowej 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

11.  Obsługa karty debetowej 
 Obsługa za posiadanie karty –od każdej karty wydanej do rachunku 

  

0,00 zł 

 

 

12.  Pozostałe prowizje związane z kartami zgodnie z pozycją D w tabeli 

13.  Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z pozycją H w tabeli 
 

14. 
 

14.1. 

 

14.2. 

 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek    Posiadacza 
rachunku: 
 za każdy miesiąc roku bieżącego 

  

za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

 

3,00 zł 
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Za każdy miesiąc roku 

poprzedniego opłata 

podwyższona o 50 % stawki 

podstawowej tj. o 1,50 zł 
 

15. 
15.1. 

15.2. 

 Wyciąg z rachunku bankowego  
 wyciąg miesięczny wysłany pocztą elektroniczną  
 wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

16.  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
  15,00 zł 

17. Przyjęcie i zmiana dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia  

wkładu na wypadek śmierci    10,00 zł *** 

 
18. 

 
18.1. 

 

18.2. 

 

Przesłanie do ZUS dyspozycji posiadacza przekazywania świadczenia ZUS na 

Wygodne Konto w Banku : 

 w formie elektronicznej 

 

 w formie papierowej pocztą  
 

 

 

 

za dokument 0,00 zł 

 

za dokument wg kosztów              

rzeczywistych 

19. 
19.1. 

 

19.2. 

Dodatkowe ubezpieczenie Assistance 

przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej 

 

od 13 miesiąca ochrony ubezpieczeniowej 

 

miesięcznie 0,00 zł 

 

miesięcznie 0,60 zł 

 

 * opłata za prowadzenia konta pobierana jest ostatniego dnia roboczego każdego 

miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 

** maksymalna kwota przelewu to 5000,00 zł 

*** dotyczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Wygodne Konto 

zakładanych od 20-11-2017r. 

 

 

RACHUNEK KONTO Z KROPKĄ 
 

1.  Prowadzenie rachunku płatniczego*                                                                  
 3,00 zł miesięcznie 

2. 
2.1. 

 

2.2. 

 Wpłaty i wypłaty: 
Wpłata  gotówki w placówce Banku 

  

Wypłata gotówki w placówce Banku                                                               

                  

0,00 zł 

                  

0,00 zł 

 

 

3.  Usługa bankowości elektronicznej 
   

                   

                  0,00 zł 

4.  Powiadamianie SMS  
             2,00 zł miesięcznie 

5. 
5.1. 

5.2. 

Usługa bankowości telefonicznej: 

na hasło                     

Bankofon-Klient                                     

 

         

            2,00 zł miesięcznie 

                    0,00 zł 

6. 
6.1. 

 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.2. 

6.2.1. 

 Polecenie przelewu  
 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 

 (pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET) 

 w placówce Banku                                                                            

 w systemie bankowości internetowej                                              

 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

 w placówce Banku 

 

 

 

4,00 zł 

1,00 zł 

 

20,00 zł 
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6.2.2. 

6.3. 

6.3.1. 

6.3.2. 

 w systemie bankowości internetowej 

Przelew natychmiastowy Expres Elixir*** 

w placówce Banku 

w systemie bankowości internetowej/mobilnej                                              

20,00 zł 

 

5,00 zł 

5,00 zł 

7. 
7.1. 
7.2. 

 Polecenie przelewu wewnętrznego : 
 w placówce Banku                                

 w systemie bankowości internetowej 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

8. 
 

 Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z pozycją H w tabeli 
 

 

9. 
9.1. 

9.2. 

 Zlecenia stałe - realizacja : 
  - w placówce Banku 

- w systemie bankowości elektronicznej  

 

 

1,00 zł 

1,00 zł 

 

10. 
10.1. 

10.2. 

 Polecenia zapłaty : 

 rejestracja polecenie zapłaty w placówce Banku 

 realizacja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

11. 
11.1. 

11.2. 

 Wydanie karty płatniczej: 
wydanie karty płatniczej debetowej 

wznowienie karty płatniczej  debetowej 

  

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

12.  Obsługa karty debetowej miesięcznie 
   3,00 zł  

13.  Pozostałe prowizje związane z kartami zgodnie z pozycją D w tabeli 

14.  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
 15,00 zł 

15.  Przyjęcie, zmiana lub odwołanie  dyspozycji posiadacza rachunku           w 

sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku  na wypadek 

jego śmierci  

 

 

10,00 zł 

 

 

16. 
 

16.1. 

 

16.2. 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek    Posiadacza 
rachunku: 
 za każdy miesiąc roku bieżącego 

  

za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

                   

3,00 zł 

 

za każdy miesiąc roku 

poprzedniego opłata podwyższona 

o 50 % stawki podstawowej tj. o 

1,50 zł 

 

17.  Zmiana rodzaju rachunku** 
10,00 zł 

18.  Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku 
10,00 zł 

  * Opłata za prowadzenie konta pobierana jest ostatniego dnia roboczego 

każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc,                   w którym konto 

zostało otwarte 

** Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na 

rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego 

*** maksymalna kwota przelewu to 5.000,00 zł 

 

 RACHUNEK KONTO JUNIOR 
/Dla osób powyżej 13 roku życia/ 

 
 

   1.  Prowadzenie rachunku płatniczego 

 0,00 zł 
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   2.  Wpłaty i wypłaty: 
a/ wpłata  gotówki w placówce Banku 

 

b/ wypłata gotówki w placówce Banku   

 

 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

   3. 
3.1. 

3.2. 

 Zlecenia stałe - realizacja: 
 - w placówce Banku 

- w systemie bankowości elektronicznej  

 

    

                       1,00 zł 

                       1,00 zł 

 

   4. 
  4.1. 

  4.2. 

 Polecenie zapłaty: 

 rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 realizacja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 

                       0,00 zł 

                       0,00 zł 

   5.  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
     15,00 zł 

   6.  Usługa bankowości elektronicznej 
 0,00 zł 

   7.  Powiadamianie SMS  
2,00 zł miesięcznie 

8. 
8.1. 

8.2. 

Usługa bankowości telefonicznej: 

na hasło                     

Bankofon-Klient 

 

 

2,00 zł miesięcznie 

0,00 zł 

9. 
9.1. 

 

9.1.1. 

9.1.2. 

9.2. 

9.2.1. 

9.2.2. 

9.3. 

9.3.1. 

9.3.2. 

 Polecenie przelewu  
 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR :(pow. 1 mln PLN przelew 

realizowany jest w systemie SORBNET) 

 w placówce Banku                                                                            

 w systemie bankowości internetowej                                              

 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

 w placówce Banku 

 w systemie bankowości internetowej     

Przelew natychmiastowy Expres Elixir** 

w placówce Banku 

w systemie bankowości internetowej/mobilnej                                                                                  

 

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

20,00 zł 

20,00 zł 

 

5,00 zł 

5,00 zł 

  10. 
10.1. 

10.2. 

 Polecenie przelewu wewnętrznego : 
w placówce Banku                                

w systemie bankowości internetowej 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

 

  11.  Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z pozycją H w tabeli 

  12. 
12.1. 

12.2. 

 Wydanie karty płatniczej: 
wydanie karty płatniczej debetowej 

wznowienie karty płatniczej  debetowej 

  

0,00 zł 

0,00 zł 

 

  13.  Obsługa karty debetowej 
  

0,00 zł 

 

  14.  Pozostałe prowizje związane z kartami zgodnie z pozycją F w tabeli 

  15. 
15.1. 

15.2. 

 Wyciąg z rachunku bankowego  
wyciąg miesięczny wysłany pocztą elektroniczną  
wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym  

 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

  16. 
 

16.1. 

 

16.2. 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek    Posiadacza 
rachunku: 
za każdy miesiąc roku bieżącego                                                      

 

za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

 

 

3,00 zł 

 

opłata podwyższona o 50 % 
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stawki podstawowej tj. o 1,50 

zł 

  17.  Zmiana rodzaju rachunku* 
10,00 zł 

  18.  Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku 
10,00 zł 

 * Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na 

rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego 

** maksymalna kwota przelewu to 5.000,00 zł 

 

 RACHUNEK KONTO JUNIOR 
/ dla osób poniżej 13 roku życia/ 

 

1.  Prowadzenie rachunku płatniczego 

 0,00 zł 

2. 
2.1. 

2.2. 

Wpłaty i wypłaty: 
Wpłata  gotówki w placówce Banku 

Wypłata gotówki w placówce Banku                                                                                             

 

0,00 zł 

0,00 zł 

   3.  Zlecenia stałe – realizacja w placówce Banku 
 

 

0,00 zł 

   4. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku 

 0,00 zł 

   5.  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
 15,00 zł 

6. 
6.1. 

 

 

6.2. 

 

6.3. 

 Polecenie przelewu  
 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR (pow. 1 mln PLN przelew 

realizowany jest w systemie SORBNET) 

 w placówce Banku                                                                            

 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

 w placówce Banku 

Przelew natychmiastowy Expres Elixir* 

w placówce Banku                                             

 

 

0,00 zł 

 

20,00 zł 

 

5,00 zł 

   7.  Polecenie przelewu wewnętrznego : 
 w placówce Banku                                

 

0,00 zł 

   8. 
 

8.1. 

 

8.2. 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek    Posiadacza 
rachunku: 
 za każdy miesiąc roku bieżącego                                                      

  

za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

 

 

3,00 zł 

 

opłata podwyższona o 50 % 

stawki podstawowej tj.o 1,50 

zł 

 *maksymalna kwota przelewu to 5.000,00 zł 
 

PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY 
 

   1.   Prowadzenie rachunku płatniczego 
 0,00 zł 

   2.   Usługa bankowości elektronicznej 
0,00 zł 

   3.   Powiadamianie SMS  
0,99 zł miesięcznie 

   4. 
4.1. 

4.2. 

 Usługa bankowości telefonicznej: 
na hasło                     

Bankofon-Klient 

 

0,00 zł 

0,00 zł 
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5. 
5.1. 

 

5.2. 

 

5.3. 

 

 

 

5.4. 

 Wpłaty i wypłaty: 
wpłata  gotówki w placówce Banku 

  

wypłata gotówki w placówce banku    

                                                                                                                                                                                                                                                          

kartą debetową we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach 

krajowych oraz terminalach POS  zgodnie z zawartymi umowami***    

                                                                                                                              

w pozostałych bankomatach w kraju                

                               

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

 

 

0,00 zł*/4,00 zł 

6. 
6.1. 

 

6.1.1. 

6.1.2. 

6.2. 

6.2.1. 

6.2.2. 

6.3. 

6.3.1. 

6.3.2. 

  Polecenie przelewu  
 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR : 

(pow. 1 mln PLN przelew realizowany jest w systemie SORBNET) 

 w placówce Banku                                                                            

 w systemie bankowości internetowej                                              

 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET 

 w placówce Banku                                                                

 w systemie bankowości internetowej     

Przelew natychmiastowy Expres Elixir**** 

w placówce Banku 

w systemie bankowości internetowej/mobilnej                                                                                        

 

 

 

0,00 zł**/0,99 zł 

0,00 zł**/0,30 zł 

 

20,00 zł 

20,00 zł 

 

5,00 zł 

5,00 zł 

7. 
7.1. 

7.2. 

Polecenie przelewu wewnętrznego : 
 w placówce Banku                                

 w systemie bankowości internetowej 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z pozycją H w tabeli 

9. 
9.1. 

9.2. 

 Zlecenia stałe - realizacja: 
w placówce Banku                                                   

w systemie bankowości elektronicznej  

 

 

0,00 zł**/1,00 zł 

0,00 zł 

 

10. 
10.1. 

10.2. 

 Polecenie zapłaty: 
 rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 realizacja polecenia zapłaty w placówce Banku 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

11. 
11.1. 

11.2. 

11.3. 

Wydanie karty płatniczej: 
wydanie karty płatniczej debetowej 

wznowienie karty płatniczej debetowej 

wydanie duplikatu karty płatniczej debetowej                    

 

0,00 zł 

0,00 zł 

0,00 zł 

12. 
Obsługa karty debetowej 
  

0,00 zł 

13. Pozostałe prowizje związane z kartami zgodnie z pozycją w D w tabeli 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
 15,00 zł 

15. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie  dyspozycji posiadacza rachunku    w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku  na wypadek 
jego śmierci  
 

10,00 zł 

16. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 0,00 zł 

17. Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych  zgodnie z 
pozycją D w tabeli 
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18. 
18.1. 

18.2. 

Wyciąg z rachunku bankowego  
wyciąg miesięczny wysłany pocztą elektroniczną  
wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym 

0,00 zł 

0,00 zł 

19. 
 

19.1. 

 

19.2. 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek    Posiadacza 
rachunku: 
za każdy miesiąc roku bieżącego                                             

 

za każdy miesiąc roku poprzedniego 

0,00 zł 

 

3,00 zł 

 

opłata podwyższona o 50 % 

stawki podstawowej tj. o 1,50 

zł 

 * Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada o zmianie ustawy o usługach płatniczych 

oraz niektórych innych ustaw art.59ie ust.3 – wypłaty gotówki za pomocą 
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są 
zwolnione z opłat , za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w 

bankomacie nienależącym do banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z 

Taryfą opłat i prowizji 

 

** Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada o zmianie ustawy o usługach 

płatniczych oraz niektórych innych ustaw art.59ie ust.2 krajowe transakcje 

płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie , liczone łącznie dla wszystkich 

kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu  kalendarzowym 

transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą opłat i prowizji 

 

*** Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej 

banku 

 

****maksymalna kwota przelewu to 5.000,00 zł 

 

RACHUNKI POWIERNICZE (otwarte i zamknięte mieszkaniowe rachunki powiernicze) 

1.  Otwarcie rachunku 
0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku  
      wg  umowy z klientem 

3. Kontrola każdego etapu inwestycji 
wg  umowy z klientem 

RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W WALUTACH OBCYCH  
dla klientów indywidualnych 

1. Prowadzenia rachunku walutowego – dla każdej waluty 
0,00 zł 

2. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy prowadzony w Banku 
dokonana w walucie wymienialnej lub w złotych  0,00 zł 

3. 
3.1. 

3.2. 

Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: 
- w walucie wymienialnej 

- w złotych 

0,00 zł 

0,00 zł 

4. 
4.1. 

4.2. 

Realizacja przelewu na rachunek w placówce Banku: 
- walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 

- złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 

0,00 zł 

4,00 zł 

5. 
5.1. 
5.2. 

Realizacja przelewu na rachunek w bankowości internetowej: 
- walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 

- złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 

0,00 zł 

1,00 zł 

6. Usługa bankowości elektronicznej - miesięcznie 
0,00 zł 

7. Polecenie przelewu w walucie obcej zgodnie z pozycją H w tabeli 

8. Polecenie zapłaty: 
- rejestracja i realizacja polecenia zapłaty 0,00 zł 
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9. 
9.1. 
9.2. 

Zlecenie stałe - realizacja: 
- w placówce Banku 

- w systemie bankowości internetowej 

1,00 zł 

1,00 zł 

10. Prowizje związane z obsługą kartami debetowymi Visa EURO zgodnie z pozycją G w tabeli 

11. 
 

11.1. 

 

11.2. 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza 
rachunku: 

- za każdy miesiąc raku bieżącego  

 

- za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

 

 

3,00 zł 

 

opłata podwyższona o 50% stawki 

podstawowej tj. 1,50 zł 

12. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 
15,00 zł 

13. Powiadomienie SMS 
2,00 zł 

14. 
14.1. 

14.2. 

Usługa bankowości telefonicznej: 
- na hasło 

- usługa Bankofon Klient 

2,00 zł 

0,00 zł 

D. Karty płatnicze debetowe, Karta Płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA 
payWave/ MasterCard PayPass 

 
 

1. Wydanie karty płatniczej debetowej 0,00 zł   

2. Wznowienie karty płatniczej debetowej 0,00 zł   

3. Wydanie duplikatu karty* 20,00 zł   

4. Zmiana numeru PIN w Bankomatach świadczących taką usługę 6,00 zł   

5.  Krajowe Transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych 
0,00 zł  

 

6.  Transgraniczne Transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych 
0,00 zł  

 

7.  Wypłata gotówki :    

7.1. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i innych bankach 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami**  
0,00 zł  

 

7.2. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 1,56 zł   

7.3. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł   

7.4. Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych : 
2% min 10,00 zł  

 

7.5. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2% min 10,00 zł   

7.6. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2% min 10,00 zł   

7.7. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł   

8. Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł   

9.  Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty 0,00 zł   

10. 
11. 

Zmiana danych Użytkownika karty 0,00 zł   

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł   

12. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1.000,00 zł   

E. Karty płatnicze  Karta Płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA/ MasterCArd Business PayPass   
1. Wydanie nowej karty 50,00 zł   

2. Wznowienie Karty 50,00 zł   

3. Wydanie duplikatu karty* 20,00 zł   

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku bez opłat   

5. Zmiana numeru PIN w Bankomatach świadczących taką usługę 6,00 zł   

6. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju bez opłat   

7. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą bez opłat   

8. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS SA 0,5% min. 3,00 zł   

9. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i inny bankach 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami** 
bez opłat  

 

10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju                      1,56 zł   

11. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 
2% min 10,00 zł  

 

12. Wypłata gotówki we wskazanych kasach zrzeszenia Banku BPS SA bez opłat   
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13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł   

14. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2% min 10,00 zł   

15. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat   

16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres 

przez niego wskazany 
3,00 zł  

 

17. Zmiana danych Użytkownika karty 5,00 zł   

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł   

F. Karty płatnicze: Karta płatnicza VISA CLASSIC DEBETOWA/JUNIOR, VISA payWave/JUNIOR/ 
MasterCard PayPass 

 
 

1. Wydanie nowej karty 0,00 zł 

2. Wznowienie Karty 0,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty* 5,00 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty  0,00 zł 

5. Zmiana numeru PIN w Bankomatach świadczacych taką usługę 4,00 zł 

6 Krajowe Transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych 
0,00 zł 

7 Transgraniczne Transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 

do płatności bezgotówkowych 
0,00 zł 

8 Wypłata gotówki :  

8.1 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS SA i inny bankach 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami** 
0,00 zł 

8.2 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 

 
1,56 zł 

8.3 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł 

8.4. Wypłata gotówki w placówki Poczty Polskiej 5,00 zł 

8.5. Transagraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 

do płatności gotówkowych: 
2% min.10,00 zł 

8.6. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2% min.10,00 zł 

8.7. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty 

wypłaty 
2 % min. 10,00 zł 

9. Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 

G. Karta debetowa Visa Business EURO* / Karta debetowa Visa Euro** 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Opłata za wydanie karty debetowej O EUR 

1.2 Opłata za miesięczną obsługę karty debetowej 1 EUR*/ 3 PLN** 

1.3 Wznowienie karty O EUR 

1.4 Wydanie duplikatu karty*** 5 EUR 

2. Transakcje bezgotówkowe                                                                            O EUR 

3. Transakcje gotówkowe 

3.1. 
We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 

krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami** 
O EUR 

3.2. w pozostałych bankomatach w kraju 3% min. 1,5 EUR 
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3.3. W bankomatach akceptujących kartę za granicą (od kwoty 

wypłaty) 
3% min. 2,5 EUR 

3.4. W punktach akceptujących kartę w kraju (od transakcji) 3% min. 2,5 EUR 

3.5. W punktach akceptujących kartę za granicą (od transakcji) 3% min. 2,5 EUR 

3.6. w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,5 EUR 

4. Inne opłaty 

4.1. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 0 EUR 

4.2. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 2,5 EUR 

4.3. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN 0 EUR 

4.4. Zmiana danych Użytkownika karty O EUR 

4.1. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 0 EUR 
 

*dotyczy klientów instytucjonalnych 

** dotyczy klientów indywidualnych 

***Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 

** Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 

 

 

 

H.  POLECENIA PRZELEWU W WALUCIE OBCEJ  
1. Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym SEPA*:   
1.1 w placówce banku  

1.1.1 do banków krajowych 10,00 zł 

1.1.2 do banków zagranicznych 0/0,99/4,00 zł** 

1.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 

1.2.1 do banków krajowych 10,00 zł 

1.2.2  do banków zagranicznych  0,00 zł 

2.  Polecenie przelewu SWIFT w EUR w ramach EOG: 
2.1 w placówce banku   22,00 zł 

2.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 22,00 zł 

3. Polecenie przelewu w walucie obcej/ polecenie wypłaty***: 
3.1 w placówce banku 22,00 zł 

3.2 w systemie bankowości internetowej/mobilnej 22,00 zł 

4. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 
4.1 z banków krajowych                10,00 zł 

4.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR   0,00 zł 

4.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 22,00 zł 

4.4 z banków zagranicznych spoza EOG 22,00 zł 

5. Dodatkowe opłaty za przelewy: 
5.1 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym w placówce w EURO, 

USD,  GBP i PLN w trybie „pilnym” 
110,00 zł 

5.2 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek klienta – opłata pobierana ze 

zwracanej kwoty przekazu 
                 30,00 zł 

5.3  Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie   wyjaśniające 

wykonane na zlecenie klienta 

Uwaga : opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS 

SA lub BS 

180,00 zł + koszty banków trzecich 

5.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR  100,00 zł 

5.5 Zmiany/korekty odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu wykonane na 

zlecenie klienta 
110,00 zł + koszty banków trzecich 

5.6 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej 

walucie niż waluta rachunku) 
0,00 zł 
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5.7 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu.  

 
20,00 zł 

I.   AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT  
 

1. Awizowanie beneficjentowi treści 

telegraficznego preawizu otwarcia 

akredytywy obcej.  

 

 

 

55,00 zł 

2.  Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania 

potwierdzenia- od kwoty akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty 

0,10 %  

Min. 150,00 zł, max. 510,00 zł 

3. Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej – od kwoty/ salda 

akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty za każdy 

rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania  
 

0,20 %  

Min. 200,00 zł 

4. 
 

 

 

4.1. 

 

 

4.2. 

Podwyższenie kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia z 

uwzględnieniem tolerancji kwoty:  
 

 

niepotwierdzonej (awizowanej beneficjentowi bez potwierdzenia),  
 

0,10 % 

Min.150,00 zł, max. 510,00 zł 

potwierdzonej – za każdy rozpoczęty lub pełny 3- miesięczny okres 

ważności akredytywy  
 

0,20 %  

Min. 200,00 zł 

5. 
 
 
 

5.1. 

 

 

5.2. 

Przedłużenie terminu ważności akredytywy – od salda akredytywy 

z uwzględnieniem tolerancji kwoty:  

 

 

niepotwierdzonej,  

 
0,10 % 

Min.150,00 zł, max. 510,00 zł 

potwierdzonej – za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności 

licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już 
pobrano  
 

0,20 %  

Min. 200,00 zł 

6. Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 4 i  

Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy 

potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję 
już pobrano.  
Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, 

pobiera się prowizję  

Jedną-najwyższą 

150,00 zł 

7. Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy – od kwoty 

dokumentów.  

  
 

0,10 % 

min.100,00 zł, max. 310,00 zł 

8. 
 
 

8.1. 

 

 

8.2. 

Negocjacja dokumentów, wypłata z akredytywy – od kwoty 

prezentowanych dokumentów:  
 

 

akredytywa niepotwierdzona,  
 

0,15% 

Min. 150,00 zł 

akredytywa potwierdzona 
0,20 % 

Min. 300,00 zł 

9. Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy 

obcej – opłata pobierana jest przez bank zagraniczny od 

beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy.  

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8.  

koszty rzeczywiste Banku 

zagranicznego 
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10. 
 
 

10.1. 

 

 

10.2. 

Odroczenie płatności w ramach akredytywy – od kwoty 

dokumentów:  
Uwaga: prowizję pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.8.  

 

akredytywa niepotwierdzona 
0,10 % 

min.150,00 zł, max. 510,00 zł 

akredytywa potwierdzona – za każdy rozpoczęty 3-miesięczny 

okres odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku 

otwierającego do dnia płatności  
 

0,20 % 

min. 200,00 zł 

11. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta – od 

kwoty przeniesienia.  
Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono 

inaczej.  

0,15 % 

min. 160,00 zł 

12. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych.  

 
55,00 zł 

13. Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy.  
Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy 

wynosi 70 zł lub mniej.  

150,00 zł 

J. II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA – WŁASNA (IMPORT)  
 

1. Otwarcie akredytywy własnej – za każdy rozpoczęty 3-miesięczny 

okres jej ważności, z uwzględnieniem tolerancji kwoty.  
Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności.  

0,15 % 

min. 200,00 zł 

2. Preawizo otwarcia akredytywy 55,00 zł 

3. Podwyższenie kwoty akredytywy – od kwoty podwyższenia, z 

uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3-

miesięczny okres ważności akredytywy.  

 

0,15 % 

min. 200,00 zł 

4. Przedłużenie terminu ważności akredytywy – od salda akredytywy, 

z uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3-

miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie 

okresu, za który prowizję już pobrano  

 

0,15 % 

min. 150,00 zł 

5 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt.2.3 

i 2.4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, 

jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano.  
Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, 

pobiera się prowizję jedną – najwyższą.  

55,00 zł 

6. Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy – od kwoty 

dokumentów  

 

0,20 % 

min. 110,00 zł 

7. Odroczenie płatności w ramach akredytywy – od kwoty 

dokumentów, za każdy rozpoczęty miesiąc licząc od daty wydania 

dokumentów do dnia dokonania płatności.  
Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wydania dokumentów niezależnie od 

prowizji pobranej zgodnie z pkt.6.  

0,15 % 

min. 150,00 zł 

8. Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych.  

 
55,00 zł 

9. Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta.  

 
110,00 zł 

10. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy 

na polecenie zleceniodawcy  

 

100,00 zł 
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11. Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej 

akredytywy.  
Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy 

wynosi 70 zł lub mniej.  

150,00 zł 

K. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE 
DEWIZOWYM  

 

1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych:  
Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego 

weksla.  

0,20 % 

min.100,00 zł, max. 400,00 zł 

2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko).  

 
70,00 zł 

3. Zmiana instrukcji inkasowej.  

 
70,00 zł 

4. Zwrot dokumentów niezapłaconych  

 
70,00 zł 

5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie 

wskazanego przez podawcę inkasa).  

 

50,00 zł 

6. Odmowa zapłaty inkasa.  
Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.3 lub 5.  

50,00 zł 

7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych 

na Bank.  

 

70,00 zł 

8. Przygotowanie weksla własnego (sola).  

 
50,00 zł 

9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego.  

 
30,00 zł 

10. Oddanie weksla do protestu.  

 
150,00 + koszty notarialne 

11. Awal na wekslu – za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres 

ważności zobowiązania od kwoty awalowanej  

 

Od 0,50 % do 3,00 % 

Min. 100,00 zł 

12. Przechowywanie weksli (jednorazowo przy przyjęciu weksli).  

 
70,00 zł 

13. Nadanie komunikatu SWIFT (od każdego komunikatu)  

 
10,00 zł 

L CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM  
 

1. Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków) w jednej 

walucie:  

 

1% min. 40,00 zł 

2. Warunkowy skup czeków (od łącznej wartości czeków w jednej 

walucie):  
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę porto”  

1,50% 

Min. 20,00 zł 

3. Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku).  
Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej 

kwoty asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się „opłatę 

porto” oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub 

koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank BP 

S.A.  

0,25 % 

min.20,00 zł, max. 300,00 zł 
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4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata – opłata pobierana od 

podawcy czeku  

 

50,00 zł + koszty rzeczywiste banków 

trzecich 

5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych:  
 

5.1. czeki opiewające na euro - EUR:  

 
 

5.1.1. płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest 

walutą obiegową  
 

4,00 EUR za jeden czek 

5.1.2. płatne w pozostałych krajach,  

 
10,00 zł EUR za jeden czek 

5.2. czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Anglii  

 
4,00 GBP za jeden czek 

5.3. czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD  

 
4,00 USD za jeden czek 

5.4. czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii,  

 
15,00 AUD za jeden czek 

5.5. czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii.  

 
50,00 DKK za jeden czek 

6. Zryczałtowana opłata pocztowa – „opłata porto” – za czeki przyjęte 

do inkasa lub skupu warunkowego Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka 

czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie  

 

15,00 zł 

 
*Polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych euro 

na rachunek odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze płatności w euro (SEPA), 
transakcja płatnicza  realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 

Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 

a) tryb standardowy 

b) waluta transakcji EUR; 

c) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN prawidłowy kod  

BIC; 

d) koszty „SHA”; 

e) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

f) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT /SEPA Credit Transfer/ 

(wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl) 
 

**prowizja pobierana tak jak od przelewu Elixir w zależności od rodzaju rachunku; 

 
***Polecenie wypłaty – usługa płatnicza niespełniająca warunków przelewu SEPA skierowana do lub otrzymana z innego 

banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza 

polegająca na dokonaniu przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy / beneficjenta/, w tym polecenie 

przelewu w walucie obcej.  

Polecenie przelewu w walucie obcej  – usługa inicjowana przez płatnika (Posiadacza rachunku) polegająca na umożliwianiu 

przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika (Posiadacza rachunku) u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek 

płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro; 

 

UWAGA: Do przeliczania wartości podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy 

średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 

Ł.  GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE  
1. Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia; 200,00zł 

2. 
 

2.1. 

Udzielenie promesy gwarancji –od kwoty przyrzeczonej( jednorazowo w dniu 

wydania promesy): 
 

 termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie  0,20% do 0,50% min. 100zł 
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2.2.  termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy: 0,40% do 1,00% min 100zł 

3. 
 Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia , 

od 1,00% do 2,00% nie mniej niż 
700 zł 

4.    Za otwarcie linii gwarancji lub poręczenia od wysokości przyznanego limitu (płatna 

jednorazowo w dniu podpisania umowy) 

od 1,00% do 2,00%  nie mniej 

niż 700zł 

5. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia –od kwoty objętej 

aneksem 
 od 1,00% do 2,00% 

   6. 
Zwieszenie kwoty gwarancji, poręczenia  - od kwoty zwiększenia- 

 

od 1,00% do 2,00% nie mniej niż 
300zł 

   7. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym 

zwiększeniem kwoty gwarancji – od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia  
od 1,00% do 5,00% 

   8. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub 

poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt 6,7 jednorazowo od każdego aneksu , 
200,00zł 

   9. 
Wypłata  z gwarancji od kwoty roszczenia 

 

0,15% nie mniej niż 100,00zł 
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INNE CZYNNOŚCI 

Opłata za przyjęcie zastrzeżenia lub odwołania zastrzeżenia  dokumentu 

w systemie MIG DZ  
5,00 zł od każdego       

dokumentu 

Obsługa zgłoszeń otrzymanych od klientów, wysłanych za 

pośrednictwem witryny OGNIWO 
100 zł za każde pojedyncze 

zgłoszenie 

Prowizja za odzyskanie kwoty transakcji płatniczej wykonanej z 

użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora 
3% nie więcej niż               

200,00 zł 

USŁUGA BLIK 

Opłata za usługę BLIK - jednorazowo  0,00 zł  

Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

Bezgotówkowe transakcje dokonywane za 

pośrednictwem Usługi BLIK – od transakcji 
0,00 zł 

Wypłata gotówki w bankomatach: 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 

banków krajowych, zgodnie z zawartymi 

umowami – od transakcji 1 

0,00 zł 

w innych bankomatach w kraju – od transakcji 1,56 zł2 

 
 

                                                           
1 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
2 Stawka obowiązuje od 08.11.2021 r. 


