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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 
 
 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej 

Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Łopusznie, 

zwanego dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych – na koniec okresu rozliczeniowego; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. Nie pobiera się prowizji od: 

1) Wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawców do uzyskania ulgi w podatku 

dochodowym, 

2) Za prowadzenie rachunków bieżących rolników,  

3) Wpłat na rachunki bieżące rolników. 

4) Wypłat gotówkowych z rachunków bieżących rolników, którzy korzystają z kredytu w rachunku bieżącym. 

4. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach 

rachunków, na żądanie osób, o których mowa jest w art. 110 Prawa bankowego. 

5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość 

pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 

7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 

również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 

8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty 

podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank 

koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w 

walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania 

należności. 

10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 

umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 

sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać 

z umów zawieranych z Bankiem. 
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RACHUNKI BANKOWE 
 

TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku:   
1.1 bieżącego 

jednorazowo 

38 zł 
1.2 pomocniczego 38 zł 
1.3 dodatkowego (na wyodrębnione środki) 15 zł 
1.4 bieżącego na cele rolnicze 22 zł 
1.5 rachunki VAT 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku:   
2.1 bieżącego1) 

miesięcznie 

20 zł 
2.2 pomocniczego1) 20 zł 
2.3 dodatkowego (na wyodrębnione środki) 1) 12 zł 
2.4 bieżącego i pomocniczego dla jednostek budżetowych1) 12 zł 
2.5 bieżącego na cele rolnicze 0 zł 
2.6 rachunki VAT 0 zł 
3. Wpłata gotówkowa od kwoty 0,5% nie mniej niż 2 zł 
4. Wypłata gotówkowa od kwoty 0,5% nie mniej niż 2 zł 
5. Realizacja przelewu na rachunek:    
5.1 w Banku 

za przelew 
3 zł 

5.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 4 zł 
5.3 ZUS 4,50 zł 

5.4 
przyjęcie do realizacji przez Bank przelewu zawierającego 
zbiorówkę za 1 pozycję zbiorówki 0,50 zł 

6. 

Za dokonanie przelewów wewnętrznych z rachunku typu ROR-
Konto i a’vista na rachunki związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej i rolniczej i odwrotnie w ramach rachunków tego 
samego klienta (dotyczy także współposiadaczy rachunków oraz 
wspólników spółek) 

za przelew 
0,2%  

nie mniej niż 3 zł  
i nie więcej niż 200 zł 

7. Zlecenie stałe:   
7.1 realizacja zlecenia stałego 

za zlecenie 
3 zł 

7.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 3 zł 
8. Polecenie zapłaty:   
8.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 

za zlecenie 

3 zł 

8.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek 
prowadzony w innym banku krajowym 

3 zł 

8.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 
9. Czeki krajowe:   
9.1 wydanie czeków za czek 1,25 zł 
9.2 wydanie książeczki czekowej zawierającej 25 szt. blankietów  jednorazowo 31 zł 
9.3 potwierdzenie czeku za czek 3 zł 
9.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 50 zł 
10. Inne czynności - zgodnie z TAB. 3 
 
1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku bankowego za miesiąc kalendarzowy, w którym nie wystąpiły żadne obroty. 

 
 
 
TAB. 2 Rachunek lokaty terminowej w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 
2. Wypłaty z rachunku jednorazowo 0 zł 
3. Przekazanie środków z rachunku na rachunek prowadzony w Banku jednorazowo 0 zł 
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TAB. 3 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:   
1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 

za przesyłkę 
0 zł 

1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 5 zł 
1.3 listem poleconym – za każdą przesyłkę 20 zł 

2. 
Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice 
kraju:   

2.1 listem zwykłym 
za przesyłkę 

10 zł 
2.2 listem poleconym 20 zł 
3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 
4. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł 
5. Historia rachunku za dokument 20 zł 
6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 4 zł 

7. 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość 
salda/obroty/itp. za zaświadczenie 30 zł 

8. 
Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z 
tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 15 zł 

9. 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
tytułu1) 

po zaspokojeniu 
podmiotu 

uprawnionego 
30 zł 

10. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów lub innych zobowiązań – 
za każdą zawartą umowę: 

  

10.1 z Bankiem 
jednorazowo 

10 zł 
10.2 z innymi bankami lub podmiotami 30 zł 
11. Zmiana umowy rachunku (aneks do umowy) lub karty wzorów podpisów jednorazowo 15 zł 

12. 
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na 
hasło2) miesięcznie 7 zł 

 
1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 
2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 

 

KARTY BANKOWE  

 
TAB. 4 Karty płatnicze 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 
 

Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie nowej karty 
jednorazowo 

50 zł 
1.1 Wydanie drugiej i kolejnej karty do rachunku 50 zł 

1.1.a Wydanie nowej, drugiej lub kolejnej karty oraz wznowienie karty do 
rachunków bieżących rolników jednorazowo 20 zł 

2. Wznowienie karty jednorazowo 30 zł 
3. Opłata za użytkowanie karty1) miesięcznie 10 zł 
3.a Opłata za użytkowanie karty1) do rachunku bieżącego rolników miesięcznie 4,50 zł 
4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 
5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 
6. Transakcje gotówkowe:   

6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami2) 

od transakcji 

0,30% 

6.2 w innych bankomatach w kraju 0,30% 
6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 
6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 
6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 
6.6 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 
7. Sprawdzenie salda w bankomacie3) od transakcji 2 zł 

8. 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 
za okres przez niego wskazany od transakcji 3 zł 

9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 8 zł 
10. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 
11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 
12. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo 1 500 zł 
13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 10 zł 

14. 
Dokonanie transakcji, której kwota przekracza wartość wolnych 
(dostępnych) środków (przekroczenie salda rachunku) za każde przekroczenie 20 zł 

15. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 zł 
16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 
17. Cash back od transakcji 2 zł 
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1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 
2) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 
3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 
 

KREDYTY   

 
TAB. 5  Kredyty komercyjne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza:   
1.1 do wysokości 10.000,00 zł  

jednorazowo, 
w zależności od 

wnioskowanej kwoty 
kredytu 

20 zł 
1.2 powyżej 10.000 zł – 20.000 zł  30 zł 
1.3 powyżej 20.000 zł – 50.000 zł  40 zł 
1.4 powyżej 50.000 zł – 100.000 zł 55 zł 
1.5 powyżej 100.000 zł – 200.000 zł 65 zł 
1.6 powyżej 200.000 zł – 500.000 zł 85 zł 
1.7 powyżej 500.000 zł 100 zł 
1.8 od kredytu pomostowego Unia Super Biznes 35 zł  
1.9 od kredytu „nawozowego” 20 zł 

2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu1) 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
2%  

nie mniej niż 40 zł 

3. 
Prowizja za gotowość finansową liczona od kwoty niewykorzystanego kredytu w 
rachunku bieżącym   

3.1 niewykorzystanie kredytu do 50% włącznie miesięcznie 
od niewykorzystanej 

kwoty kredytu 

0 zł 

3.2 niewykorzystanie kredytu powyżej 50% 0,1% 

4. Wydanie promesy udzielenia kredytu2) 
jednorazowo 

od kwoty 
przyrzeczonej 

 0,5% 
 

 

1) Wysokość prowizji można negocjować dla kredytów w kwocie powyżej 30 000 zł. 
2) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji za przyznanie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 

 

TAB. 6  Kredyty preferencyjne z pomocą ARIMR 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja przygotowawcza jednorazowo  0 zł 

2. Przyznanie kwoty kredytu jednorazowo 
od kwoty kredytu  1,85% 

3.  
Zaangażowanie kredytowe 1)   
Nie dotyczy kredytów udzielonych po 1.01.2015 r. 
 

           rocznie  0,5% nie mniej niż 
200,00 zł 

 

1) Naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. 
 

 

TAB. 7 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 
odsetek) 

od kwoty 
prolongowanej 

1%  
nie mniej niż 30 zł 

i nie więcej niż 350 zł 
2. Zmiana zabezpieczenia kredytu jednorazowo 75 zł 
3. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 30 zł 
4. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta jednorazowo 30 zł 
5. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej:   
5.1 kredyt o wartości do 100 000 zł jednorazowo 150 zł 
5.2 kredyt o wartości powyżej 100 000 zł jednorazowo 250 zł 

6. 
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do 
dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 15 zł 

7. Wydanie zaświadczenia/opinii o Kliencie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ 
opinii 40 zł 

8. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty 
rok kalendarzowy 35 zł 

9. Zawarcie ugody z Bankiem od kwoty objętej 
ugodą 5% 

10. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo według kosztów 
rzeczywistych 
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INNE USŁUGI  

 
TAB. 8 System bankowości internetowej i mobilnej eBO 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

  
1. Aktywacja usługi jednorazowo  0 zł 

2. 
Dostęp do systemu jeżeli klient posiada więcej niż jednego 
użytkownika 
 

miesięcznie  30 zł 

3. 
Dostęp do systemu jeżeli klient posiada tylko jednego 
użytkownika  miesięcznie  10 zł  

4. Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym  jednorazowo  0 zł  
5. Wydanie karty haseł jednorazowych w placówce banku  jednorazowo  0 zł  

6. 
Przesłanie kodu sms autoryzującego dyspozycje płatnicze - za 
komunikat/ opłata za powiadomienie sms jednorazowo  0,25 

7. Autoryzacja za pośrednictwem E-Tokena miesięcznie  2 zł  
8. Realizacja przelewu na rachunki prowadzone w:    
8.1 Banku 

za przelew 
 0 zł 

8.2 innym banku  2,20 zł 
8.3 innym banku w systemie BlueCash (max 20.000 zł)  7 zł 

 
TAB. 9 Gwarancje i poręczenia 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przyznanie gwarancji/ poręczenia – prowizja przygotowawcza od kwoty 
zobowiązania 1% 

2. Korzystanie z gwarancji/ poręczenia – za każdy rozpoczęty rok ważności 
w okresach rocznych 

od kwoty 
zobowiązania 

4% 

3. Wydłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/ poręczenia 
w okresach 

trzymiesięcznych od 
kwoty objętej zmianą 

1,5% 

4. Wypłata z gwarancji/ poręczenia jednorazowo 
od kwoty roszczenia 

0,2% 
min. 100 zł 

 

TAB. 10 Przekaz w obrocie dewizowym 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb naliczania Stawka 

1. 
Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym1), otrzymywanych 
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-rentowe:   

1.1 przelewy SEPA2) 
od transakcji 

15 zł 

1.2 polecenia wypłaty3)  
Opłata nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami  „OUR" 20 zł 

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 4) od transakcji 0,15% 
min. 20 zł, max. 100 zł 

3. 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta5) za zlecenie 100 zł 

+ koszty banków trzecich   
4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:   
4.1 przelewy SEPA2) 

od transakcji 
15 zł 

4.2 polecenia wypłaty 3/6) 0,25% 
min. 30 zł, max. 300 zł 

4.3         Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi 
w Grupie BPS  

 10 zł 

5. 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym 
trybie 7): 

  

5.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” od transakcji 120 zł 

6. 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 
Klienta od transakcji 

100 zł + koszty banków 
trzecich 

7. 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń 
wypłaty8) od transakcji 80 zł 

8. 

Opłata za udostępnienie zbiorów BICPLUSIBAN  
Opłata pobierana miesięcznie uwidoczniona na raporcie „Zestawienie opłat i 
prowizji z tytułu realizacji przekazów w obrocie dewizowym” w systemie 
Przekazy Zagraniczne, dodatkowo opłata potwierdzona wystawioną fakturą 
VAT 

 45 zł + VAT 

9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym  100 zł. + koszty banków 
trzecich 

 
1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 
2) Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 

Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), spełniający następujące warunki: 
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• waluta transakcji EUR; 
•  zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN  
• koszty  „SHA”; 
• tryb realizacji standardowy; 
• nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
• bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). 

3) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - 
EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy 
(beneficjenta). 

4) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
6) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”.  
7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.2 i 4.3. 
8) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP 

obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
 

TAB. 11 Czynno ści kasowe w złotych  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki bankowe1):   
1.1 do kwoty 500 zł 

od transakcji 
3,50 zł 

1.2 powyżej kwoty 500 zł 0,5% min. 5 zł 

2. 
Wpłaty gotówkowe na konto Zakładu Usług Komunalnych oraz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej2) od transakcji 1,50 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na konto Urzędów Gmin3) od transakcji 1,50 zł 

4. 
Wpłaty gotówkowe na rachunki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
z tytułu składek ubezpieczeniowych od transakcji 10 zł 

5. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe 
5.1 do 10 szt. 

od transakcji 
0 zł 

5.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł 
 

1) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub 
wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 

2) Nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych przez inkasentów. 
3) Nie pobiera się prowizji od wpłat dokonywanych przez sołtysów lub inkasentów. Nie pobiera się prowizji od wpłat na rachunki Gmin, z którymi Bank 

zawarł umowy nie przewidujące pobierania prowizji. 
 

 

TAB. 12 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy jednorazowo 15 zł 
2. Potwierdzenie klucza telegraficznego jednorazowo 20 zł 

3. 
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom 
audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie 
upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku 

od rachunku 100 zł 

4. 
Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (wpis do KW, PCC itp.) do 
Sądu/Urzędu 

od wniosku 50 zł 

5. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku Za przelew 20 zł. 

 

 


