
 

     
 

Wyciąg z „Taryfy opłat i prowizji dla Klientów Instytucjonalnych  

Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.” 

Poniżej prezentujemy wykaz zmian obowiązujących od 01.03.2021 r.: 

RACHUNKI 

Tabela I. Rachunki bankowe                                                               

Lp. Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Pakiet  

STANDARD 

Pakiet 

INTERNETO

WY 

Pakiet 

NA START 

( 12 m-cy od 

otwarcia 

rachunku) 

Pakiet  

ROLNIK 

Pakiet  

Wspólnoty 

mieszkaniowe i 

spółdzielnie 

mieszkaniowe 

Pakiet  

Powiernik 

2. 
Prowadzenie rachunku: 

 

 a) bieżącego w ramach 

pakietu 
miesięcznie 

15,00 zł/10,0 

zł* 
30,00 zł 7,00 zł 0 zł 10,00 zł 10,00 zł 

b) pomocniczego w 

ramach pakietu 
miesięcznie 

15,00 zł/10,0 

zł* 
15,00 zł 7,00 zł 0 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c) walutowego w 

ramach pakietu 
miesięcznie 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 13,00 zł 

3. 
Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce Banku  

 

 

a) własne otwarte  od kwoty 
0,18% 

min.7,00 zł 

0,36%  

min 7,00 zł  

 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) własne zamknięte w 

placówce Banku i za 

pośrednictwem wrzutni 

od kwoty 
0,15%  

min. 7,00 zł 

0,30 %  

min. 7,00 zł  
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

c) opłata za różnicę w 

wpłacie zamkniętej 
każdorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z 

rachunku w placówce 

Banku 

 

od kwoty 

 

0,30%  

min. 7,00 zł  

 

0,60%  

min. 7,00 zł  

 

0,00 zł 

0,30% 

min. 5,00 

zł 

max.500 

zł 

0,00 zł 0,00 zł 

 

5. 

Nieawizowana wypłata 

gotówki  z rachunku         

w placówce  Banku            

w wysokości 

przekraczającej             

50 tys. zł,  

Uwaga: wypłaty 

gotówkowe w wysokości 

przekraczającej 50 tys. 

zł należy awizować, co 

najmniej 1 dzień przed 

dokonaniem wypłaty, 

każdorazowo 
od kwoty 

przekraczają- 

cej 50.tys. zł  

0,10 %   

min.7,00 zł 

0,10 %   

min.7,00 zł 

0,10 %   

min.7,00 zł 

0,10 %  

min.7,00 

zł 

0,10 %   

min.7,00 zł 

0,10 %  

min.7,00 

zł 

6. Przelewy krajowe: w systemie ELIXIR 

 

6.1  Przelew wewnętrzny: 

 

a) realizowany w 

placówce Banku 
za przelew 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

b)realizowany przez 

bankowość internetową 
za przelew 0,50 zł 0,40 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

6.2 Przelew zewnętrzny: 

 

a) realizowane w 

placówce Banku 
za przelew  3,00 zł 4,00 zł 1,50 zł 3,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

b) realizowany przez 

bankowość internetową 

eBankNet 

za przelew 0,80 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 

c) realizowany przez 

bankowość internetową 

eCorpoNet 

za przelew  1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 

6.3 Przelew natychmiastowy: 
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Realizowany w systemie 

Express eliksir w 

systemie bankowości 

internetowej 

za przelew 10,00 zł 10,00 zł 10,00  zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

*  organizacje społeczne        

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Pakiet  

STANDARD 

Pakiet 

INTERNETO

WY 

Pakiet 

NA START 

Pakiet  

ROLNIK 

Pakiet  

Wspólnoty 

mieszkaniowe i 

spółdzielnie 

Pakiet  

Powiernik 

8. Przelewy zagraniczne lub przelewy krajowe w walucie obcej na rachunek w innym Banku: 

8.1 Polecenie przelewu SEPA: 

 

8.1.1 W placówce Banku: 

do banków krajowych za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

do banków 

zagranicznych 
za przelew 3,00 zł 4,00 zł 1,50 zł 3,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

8.1.2 Realizowany przez bankowość elektroniczną eBankNet: 

do banków krajowych za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

do banków 

zagranicznych 
za przelew 0,80 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 

8.1.3 Realizowany przez bankowość elektroniczną eCorpoNet: 

do banków krajowych za przelew 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

do banków 

zagranicznych 
za przelew 1,00 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 

8.4. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

z banków krajowych: za przelew 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

z banków zagranicznych 

w ramach EOG w 

walucie EUR: 

za przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

z banków zagranicznych 

w ramach EOG w 

walucie innej niż EUR: 

od 

transakcji 

0,10%  

min. 20,00 zł, 

max.100,00 zł 

0,10%  

min. 20,00 zł, 

max.100,00 zł 

0,10%  

min. 20,00 zł, 

max.100,00 zł 

0,10%  

min.20,00

zł 

max.100,0 

zł 

0,10%  

min. 20,00 zł, 

max.100,00 zł 

0,10%  

min.20,00 

zł 

max.100,0 

zł 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Pakiet  

STANDARD 

Pakiet 

INTERNETO

WY 

Pakiet 

NA START 

Pakiet  

ROLNIK 

Pakiet  

Wspólnoty 

mieszkaniowe i 

spółdzielnie 

Pakiet  

Powiernik 

9. Zlecenia stałe: 

 

9.3 Realizacja zlecenia stałego: 

 

a)w placówce Banku 
za zlecenie 

 
3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

b)w systemie bankowości elektronicznej na rachunek: 

-  w Banku  0,50 zł 0,40 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

- w innym Banku 

krajowym 
 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

 

11. System – eCorpoNet 

 

11.1 Aktywacja usługi 

 
jednorazowo 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 

nie 

dotyczy 
200,00 zł 200,00 zł 

11.2 Abonament za 

użytkowanie miesięcznie 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
nie 

dotyczy 
15,00 zł 15,00 zł 

11.3 Opłata za hasła 

jednorazowe wysłane do 

akceptacji transakcji za 

pomocą powiadomienia 

SMS 

za każdy 

wysłany 

SMS 

0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 
nie 

dotyczy 
0,15 zł 0,15 zł 

11.7 Opłata za zmianę nr 

telefonu do 

powiadomień SMS 

każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
nie 

dotyczy 
5,00 zł 5,00 zł 

11.8 Opłata za zmianę każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie 5,00 zł 5,00 zł 
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KARTY BANKOWE 

Tabela II. Karty debetowe 

Lp. Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Pakiet  

STANDARD 

Pakiet 

INTERNETOWY 

Pakiet 

NA 

START 

Pakiet  

ROLNIK 

Pakiet  

Wspólnoty 

mieszkaniowe i 

spółdzielnie 

Pakiet  

Powiernik 

14. Karty płatnicze debetowe: 

(Visa Business Debetowa  MasterCard Business Pay Pass w  PLN) 

 

14.1 Opłaty podstawowe: 

 

       

 Wydanie nowej karty 

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

 Wznowienie karty po 

upływie okresu 

ważności 

każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 Wydanie nowej karty w 

miejsce 

utraconej/zniszczonej  

  

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

 Obsługa karty debetowej 

  
miesięcznie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

 Wydanie duplikatu karty 

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

14.2 Transakcje dokonywane kartą 

 

14.2.

2 

Wypłata gotówki: 

 

 - we wskazanych 

bankomatach Grupy 

BPS i innych banków 

krajowych zgodnie z 

zawartymi umowami 

za 

transakcję 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

 - w pozostałych 

bankomatach w kraju 

od 

transakcji 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,0

0 zł 

3,00 %, 

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min. 10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,00 

zł 

 - w bankomatach za 

granicą 

od 

transakcji 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,0

0 zł 

3,00 %, 

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min. 10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,00 

zł 

 - w punktach 

akceptujących kartę w 

kraju 

za 

transakcję 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,0

0 zł 

3,00 %, 

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min. 10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,00 

zł 

 - w punktach 

akceptujących kartę za 

granicą 

od kwoty 

wypłaty 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min.10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,0

0 zł 

3,00 %, 

min.10,00 zł 

3,00 %,  

min. 10,00 zł 

3,00 %, 

min.10,00 

zł 

 - w usłudze cash back  

 

za 

transakcję  
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

14.2.

3 

Czynności dodatkowe: 

 

 Ponowne generowanie 

oraz wysyłka nr PIN na 

życzenie Klienta 

każdorazowo 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

 Czasowe zablokowanie 

/odblokowanie karty 
każdorazowo 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

użytkowników dotyczy 

12.7 Opłata za zmianę nr 

telefonu do 

powiadomień SMS 

każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

12.8 Powiadomienie Push 

 Wysłane przez aplikację 

BS Nowy Sącz 

mobileNet 

każdorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

13. SMS BANKING 

 

13.3 Za wysłanie komunikatu 

SMS 

 

za każdy 

wysłany 

sms 

0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 0,35 zł 

13.4 Opłata za zmianę 

zakresu usługi SMS  
jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13.5 Opłata za zmianę nr 

telefonu do 

powiadomień SMS 

jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 



 

4 

 

         

15. Karat płatnicza debetowa: 

(Visa Business w EURO) 

 

Lp. 
Rodzaj usług 

(czynności) 

Tryb 

pobierania 

Pakiet  

STANDARD 

Pakiet 

INTERNETOWY 

Pakiet 

NA 

START 

Pakiet  

ROLNIK 

Pakiet  

Wspólnoty 

mieszkaniowe i 

spółdzielnie 

Pakiet  

Powiernik 

15.1 Opłaty podstawowe: 

 

 Wydanie nowej karty jednorazowo 

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

 Wydanie nowej karty w 

miejsce 

utraconej/zniszczonej  

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

 Obsługa karty debetowej  miesięcznie 
7,00 zł 

  

7,00 zł 
7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

 Wydanie duplikatu karty 

 

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

15.2 Transakcje dokonywane kartą 

 

15.2.2 Wypłata gotówki: 

 

 - we wskazanych 

bankomatach 

za 

transakcję 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

15.2.3 Czynności dodatkowe: 

 

 Sprawdzenie wysokości 

dostępnych środków w 

bankomacie 

każdorazowo  

 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 Ponowne generowanie 

oraz wysyłka nr PIN na 

życzenie Klienta 

każdorazowo  

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

 Czasowe zablokowanie 

/odblokowanie karty 

każdorazowo 
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

 

 

OSZCZĘDNOŚCI 

 

Tabela IV. Rachunki lokaty terminowej w PLN i w walutach wymienialnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH   

6. Nieawizowana wypłata gotówki  z rachunku w placówce  Banku  w 

wysokości przekraczającej 50 tys. zł,  

Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł 

należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 

 

każdorazowo od 

kwoty 

przekraczającej     

50 tys. zł 

0,10 %  min.7,00 zł 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH 

WYMIENIALNYCH 

  

5. Nieawizowana wypłata gotówki  z rachunku w placówce  Banku  w 

wysokości przekraczającej 2.500  EUR, USD, GBP 

Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 2.500 EUR, 

USD, GBP należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem 

wypłaty, 

 

Każdorazowo od 

kwoty 

przekraczającej 

2.500  EUR, USD, 

GBP 

0,10 %  min.7,00 zł 

 

 

Tabela V. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych. 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW  

  

1. Wyciąg z rachunku bankowego:   

1.1 odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek (  rachunek bez dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) 

  

 - raz w miesiącu lub rzadziej za wyciąg 0,00 zł 

 - częściej niż raz w miesiącu  za wyciąg 0,00 zł 

1.2 odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek ( rachunek  z dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

za wyciąg  

 - raz w miesiącu lub rzadziej za wyciąg 10,00 zł 

 - częściej niż raz w miesiącu  za wyciąg 10,00 zł 
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1.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) ( rachunek  bez 

dostępu do usługi bankowości elektronicznej) na terenie kraju:: 

  

 - raz w miesiącu lub rzadziej za wyciąg 5,00  zł 

 - częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę za wyciąg 10,00 zł 

1.4 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) ( rachunek  z 

dostępem do usługi bankowości elektronicznej) na terenie kraju:: 

  

 - raz w miesiącu lub rzadziej za wyciąg 10,00 zł 

 - częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę za wyciąg 10,00 zł 

1.5 dostępny w usłudze bankowości elektronicznej za wyciąg 0,00 zł 

 dostępny  za pośrednictwem e-mail za wyciąg 0,00 zł 

1.6 Za sporządzenie na wniosek klienta:   

 kopii wyciągu bankowego 

 

każdorazowo 10,00 zł 

 kopii lub wtórników  dowodów księgowych  

 

za dokument 10,00 zł 

2. Za sporządzenie historii  obrotów na jednym  rachunku: za stronę 10,00 zł 

3. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej 

(przelewu) na druku klienta  z rachunku bieżącego z wyjątkiem przelewów 

na rzecz ZUS i US (od każdej operacji) 

każdorazowo 4,00 zł 

4. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadanym 

rachunku/wysokości salda/obrotach 

każdorazowo 50,00 zł 

5. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku opinii bankowej każdorazowo 100,00 zł 

6. Zmiana umowy rachunku bankowego każdorazowo 30,00 zł 

7. Zmiana karty wzorów podpisów każdorazowo 30,00 zł 

8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu 

powstania niedopuszczalnego salda debetowego 

każdorazowo 20,00 zł 

10. Dokonanie blokady środków na rachunkach i lokatach na rzecz banków lub 

innych instytucji – za każdą zawartą umowę:  

  

 a)z Bankiem każdorazowo 0,00 zł 

 b)z innymi bankami i instytucjami każdorazowo 100,00 zł 

11. Opłata za utrzymanie salda dodatniego na rachunku  bieżącym i 

pomocniczym w walucie wymienialnej (opłata pobierana jest od łącznego 

średniego salda na wszystkich rachunkach w jednej walucie Posiadacza 

rachunku, jeśli średnie saldo w miesiącu kalendarzowym wyniesie minimum 

100.000,00 EUR/ 100.000,00 GBP/ 100.000,00 USD) 

miesięcznie 0,03 % średniego salda 

utrzymywanego w miesiącu, za 

który pobierana jest opłata 

12. Opłata za utrzymywanie wysokiego salda na wszystkich rachunkach 

bieżących , pomocniczych , technicznych i   lokatach terminowych w PLN  

prowadzonych w Banku 

31 grudnia, na 

koniec dnia 

każdego roku 

kalendarzowego  

0,2% od nadwyżki sumy sald na 

wszystkich rachunkach na 31 

grudnia  (gdy suma sald 

dodatnich przekroczy  wartość 5 

mln. złotych ) ponad średnią 

wartość sumy sald dodatnich za 

okres od  

01 stycznia do 30 grudnia  

13. Opłata za utrzymywanie wysokiego salda na wszystkich rachunkach 

bieżących , pomocniczych , technicznych i   lokatach terminowych w PLN  

prowadzonych w Banku 

31 grudnia, na 

koniec dnia 

każdego roku 

kalendarzowego 

0,2% sumy sald na wszystkich 

rachunkach na 31 grudnia  (gdy 

suma sald dodatnich przekroczy  

wartość 3 mln. złotych) – dla 

klientów nie posiadających  sald 

w okresie od 01 stycznia do 30 

grudnia  

 

 

KREDYTY 

 

Tabela VI. Kredyty obrotowe i inwestycyjne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  Stawka obowiązująca 

 KREDYTY KOMERCYJNE   

1. Prowizja przygotowawcza przy kredytach  na działalność gospodarczą i 

pomostowych  

jednorazowo  

od wnioskowanej 

kwoty kredytu 

0,10 % 

min 200,00 zł max 

500,00 zł 

2. Prowizja za przyznanie/podwyższenie/odnowienie: 

 

  

a)  kredytu na działalność gospodarczą  - obrotowego, obrotowego w rachunku 

bieżącym , inwestycyjnego 

 

jednorazowo 

od wnioskowanej 

kwoty kredytu 

1-3 % 

         min. 200,00 zł 

b) kredytu inwestycyjnego dla wspólnot mieszkaniowych 
1,50 % 

c) kredytu rolniczego:    

- do 1 roku   

jednorazowo 

od wnioskowanej 

kwoty kredytu 

1,50 % 

min. 100,00 zł 

- powyżej roku do 2 lat 2,00 % 

min. 100,00 zł 

- powyżej 2 lat 3,00 %  

min. 100,00 zł 
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 d) kredytowa linia hipoteczna  jednorazowo 

od wnioskowanej 

kwoty kredytu 

1-3 % 

min. 200,00 zł 

3. Prowizja za gotowość finansową – liczona od średniej w danym miesiącu 

wysokości niewykorzystanego limitu kredytu, 

miesięcznie 

ostatniego dnia 

miesiąca 

kalendarzowego  

      od 0,1% do 0,3 % 

5. Prolongowanie / restrukturyzacja  terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 

kapitałowych lub odsetek)– od kwoty prolongowanej/restrukturyzowanej 

jednorazowo od 

kwoty prolongowanej/ 

restrukturyzowanej 

do 2,00% 

min 200,00 zł  

max 1500,00zł 

 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 

  

1. Za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczeń o wysokości zadłużenia, 

informacji o obsłudze kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako 

dłużnik   

każdorazowo 200,00 zł 

3. Za złożenie w imieniu Klienta wniosku o wpis / wykreślenie hipoteki w Sądzie  

lub pobranie odpisu  księgi wieczystej 
każdorazowo 100,00 zł 

4. Sporządzenie wniosku o  wpis /wykreślenie  hipoteki lub zastawu rejestrowego każdorazowo 50,00 zł 

5. Za wydanie opinii o sytuacji finansowej podmiotu – na wniosek klienta każdorazowo 200,00 zł + vat 

6. Za przeprowadzenie przez pracownika banku inspekcji nieruchomości mającej 

stanowić lub stanowiącej przedmiot kredytowania / zabezpieczenia lub inspekcji 

realizacji inwestycji 

 

każdorazowo 

 

200,00 zł 

7. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy każdorazowo 200,00 zł 

10. Za zawarcie ugody odnośnie spłaty zobowiązania (po rozwiązaniu, 

wypowiedzeniu, wygaśnięciu umowy)  

od kwoty 

objętej ugodą 

2,00 %  

max. 1500,00 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie monitu z powodu niedostarczenia w terminach 

określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy oraz dokumentów 

związanych z zabezpieczeniem kredytu 

każdorazowo 50,00 zł 

 

INNE USŁUGI 

 

Tabela VII. Gwarancje i poręczenia 

  

GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Prowizja przygotowawcza przy zleceniu udzielenia gwarancji i poręczeń na 

zabezpieczenie 

jednorazowo  

od wnioskowanej 

kwoty 

0,10 % 

Min. 200,00 zł  

Max. 500,00 zł 

2. Udzielenie gwarancji i poręczeń na zabezpieczenie: 

za każdy rozpoczęty rok ważności gwarancji od kwoty gwarantowanej 

 

jednorazowo za cały 

okres ważności 

gwarancji  w dniu 

zawarcia umowy: 

 

2,80 % 

min.300,00 zł 

 

 

Tabela IX. Czynności kasowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

  CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH  

1. Wpłaty gotówkowe osób trzecich przekazane na rachunki klientów 

instytucjonalnych prowadzone w Banku  

 

2,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe osób trzecich przekazane na rachunki klientów 

instytucjonalnych prowadzone w Banku na formularzu sporządzonym przez 

pracownika Banku 

 

3,00 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych  0,60 % 

min. 3,50 zł 

4. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych na formularzu 

sporządzonym przez pracownika Banku 

0,60%                         

min. 4,50 zł 

5. Wpłaty gotówkowe na rachunek ZUS, US 0,60 % 

min. 4,00 zł  

6. Wpłaty gotówkowe na rachunek ZUS, US  na formularzu sporządzonym przez 

pracownika Banku 

0,60 % 

min. 4,50 zł 

7. Zamiana nominałów krajowych znaków pieniężnych przez osoby nie posiadające 

rachunku w Banku 

2,00% 1 

min. 10,00 zł 

8. Zamiana nominałów krajowych znaków pieniężnych przez osoby posiadające 

rachunek w Banku 

1,00% 1 

min. 10,00 zł 

9. Wypłaty dokonywane na podstawie list (opłatę pobiera się w drodze obciążenia 

rachunku bankowego wystawcy listy ) 

od kwoty wypłaty 0,50 % min. 1,00 zł 

1 W przypadku banknotów więcej niż 10 sztuk oraz bilonu więcej niż 50 sztuk 


