
 

   
Wyciąg z „Taryfy opłat i prowizji dla Klientów Indywidualnych  

Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.” 

Poniżej prezentujemy wykaz zmian obowiązujących od 01.12.2020 r.: 

 

 Rozdział I. 

RACHUNKI BANKOWE 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 
I. RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWO-

ROZLICZENIOWY – ROR 

opłata lub % kwoty 

min. – max. 

ROR 

Standard 

ROR 

Senior 
ROR 

Student 
ROR 

Junior 
ROR 

Rodzina 

500+ 

 

ROR- PRP 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy  

 

2. Prowadzenie rachunku  płatniczego – 

miesięcznie 
5,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,50 zł 0,00 zł 

5. Polecenie przelewu  

(w formie papierowej) 
5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  

 
1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł  

6. Polecenie przelewu  

(w systemie bankowości elektronicznej) 

6.3 Przelewy ekspresowe na rachunek w innym 

banku krajowym realizowane za 

pośrednictwem KIR 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

 

10,00 zł 

 

7. Zlecenie stałe 

7.1 Realizacja zlecenia stałego. 
Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie 

środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej 
opłaty za przelew. 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

0,00 zł/ 

2,40 zł ** 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1 realizacja z rachunku dłużnika 

 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 

9. Wyciąg z konta bankowego: 
9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę 

upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek (  rachunek bez 

dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) 

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

9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową 
(listem zwykłym) ( rachunek  bez dostępu do 

usługi bankowości elektronicznej) na terenie 

kraju: 

 

➢ raz w miesiącu lub rzadziej 

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

➢ częściej niż raz w miesiącu - za 

każdą przesyłkę, 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 3,50 zł 

9.3 dostępny w usłudze bankowości 

elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę 
upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek ( rachunek  z 

dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 
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10. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz 

upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, 

(kwota płatna przez dłużnika jednokrotnie) 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 15,00 zł 

11. Likwidacja rachunku 

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

12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

 
12.1 za każdy miesiąc roku bieżącego: (za 

dokument) 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

12.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego: (za 

dokument) 
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

16. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego 

opłat pobieranych z tytułu usług związanych z 

rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku 

bieżącego: (jednorazowo): 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 

17. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego 

opłat pobieranych z tytułu usług związanych z 

rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku 

poprzedniego: (jednorazowo) 

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

** Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. 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 (w tym 5 powiadomień SMS do 

akceptacji transakcji), są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z 

Taryfą Opłat i Prowizji. 
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 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY – EKSTRA KONTO 

OSZCZĘDNOŚCIOWE (EKO) 
 

7. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 
7.1 za każdy miesiąc roku bieżącego (za dokument): 10,00 zł 

7.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego(za dokument): 20,00 zł 

8. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

(jednorazowo):  

10,00 zł 

9. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

(jednorazowo): 

20,00 zł  

10. Wyciąg z konta bankowego: 
10.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę 

upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek (  rachunek bez 

dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) 

0,00 zł 

10.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową 
(listem zwykłym) ( rachunek  bez dostępu do 

usługi bankowości elektronicznej) na terenie 

kraju: 

 

➢ raz w miesiącu lub rzadziej 

 

0,00 zł 
 

➢ częściej niż raz w miesiącu - za 

każdą przesyłkę, 

5,00 zł 

 

10.3 dostępny w usłudze bankowości 

elektronicznej 
0,00 zł 

 

10.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę 
upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek ( rachunek  z 

dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

2,00 zł 

 

11 Likwidacja rachunku 

 
0,00 zł 
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 V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY PŁATNY NA KAŻDE 

ŻĄDANIE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
 

2. Otwarcie rachunku płatniczego walutowego, płatnego na każde żądanie, z 

wniesieniem wpłaty  dla każdej waluty poniżej 50 EUR, USD,50 GBP 
30,00 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku walutowego – w walucie lub w złotych 

prowadzonego w Banku 
4,00 zł 

6. Wyciąg z konta bankowego: 
6.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek (  rachunek bez dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) 

0,00 zł 

6..2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) ( rachunek  bez dostępu do usługi bankowości 

elektronicznej) na terenie kraju: 

a) raz w miesiącu 0,00 zł 

b) częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę 10,00 zł 

6.3 dostępny w usłudze bankowości elektronicznej 0,00 zł 

6.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek ( rachunek  z dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

 

2,00 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku 
8.1 Za każdy miesiąc roku bieżącego ( za dokument): 10,00 zł 
8.2 Za każdy miesiąc roku poprzedniego( za dokument): 20,00 zł 
9. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

(jednorazowo):  

10,00 zł 

10. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

(jednorazowo): 

             20,00 zł 

11. Opłata za utrzymanie salda dodatniego na rachunku 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) 

0,03 % średniego salda 

utrzymywanego w miesiącu, 

za który pobierana jest 

opłata 
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 VII. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W 

ZŁOTYCH DLA PKZP I SKO 
 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego  10,00 zł 

5. Polecenie przelewu 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  1,00 zł 

5.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR do innych banków krajowych) 2,40 zł 

9. Wyciąg z konta bankowego: 

9.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek, ( bez dostępu do  usługi bankowości 

elektronicznej) 

0,00 zł 

9.2 wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:  

 a) raz w miesiącu lub rzadziej, 0,00 zł 

 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 10,00 zł 

9.3 dostępny w usłudze bankowości elektronicznej 0,00 zł 

9.4 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek ( rachunek  z dostępem do usługi bankowości 

elektronicznej) 

2,00 zł 

11. Dokonanie zmiany karty wzorów podpisów 20,00 zł 

13. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku 
13.1 Za każdy miesiąc roku bieżącego ( za dokument): 10,00 zł 

13.2 Za każdy miesiąc roku poprzedniego( za dokument): 20,00 zł 

14. Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu 

usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

(jednorazowo):  

10,00 zł 

16. Usługa bankowości elektronicznej  
16.1 Aktywacja usługi  15,00 zł 
16.2 Abonament za korzystanie z usługi bankowości elektronicznej  10,00 zł 
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16.3 Opłata za hasła jednorazowe wysłane do akceptacji transakcji za pomocą 

powiadomienia SMS 
0,30 zł 

16.4 Opłata za hasła jednorazowe wysłane do silnego uwierzytelnienia za pomocą 

powiadomienia SMS 
0,00 zł 

16.5 Opłata za powiadomienia PUSH do akceptacji transakcji lub do silnego 

uwierzytelnienia 
0,00 zł 

16.6 Opłata za zmianę nr telefonu do powiadomień SMS 5,00 zł 
16.7 Zlecenie stałe  
 a) realizacja na rachunek w Banku 0,00 zł 
 b) realizacja na rachunek w innym banku krajowym 0,00 zł 
16.8 Przelewy ekspresowe na rachunek w innym banku krajowym realizowane za 

pośrednictwem KIR 
10,00 zł 

16.9 Aktywacja usługi dla pozostałych rachunków 10,00 zł 
16.10 Dostęp do kolejnych rachunków 0,00 zł 
16.11 Usunięcie blokady dostępu do rachunku lub wykonywania przelewów 7,00 zł 
16.12 Wydanie kolejnego pakietu startowego do usługi bankowości 

elektronicznej 

7,00 zł 

17.  SMS Banking 

17.1 Powiadomienie SMS - o operacjach na rachunku 0,30 zł 

17.2 Opłata za zmianę zakresu usługi SMS (jednorazowo) 5,00 zł 

17.3 Opłata za zmianę nr telefonu do powiadomień SMS 5,00 zł 
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 VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 

 

4. Za sporządzenie obrotów na jednym rachunku 30,00 zł 

6. Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 

8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 

rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 

wypadek jego śmierci 

30,00 zł 
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 IX. USŁUGA BANKOWOŚCI 

ELEKTRONICZNEJ 
ROR 

Standard 

ROR  

Senior 
ROR 

Student 
ROR 

Junior 
ROR 

Rodzina 

500+ 

ROR- PRP 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy  

 

1. Aktywacja usługi 

 
10,00 zł 10,00zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

7. Opłata za zmianę nr telefonu do 

powiadomień SMS 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

9. Przelewy ekspresowe na rachunek w innym 

banku krajowym realizowane za 

pośrednictwem KIR 

 

10,00 zł 

 

 

10,00zł 

 

10,00 zł 

 

10,00 zł 

 

10,00 zł 

 

8,00 zł 

 

11. Dostęp do kolejnych rachunków  5,00 zł 

 
 
 

 Rozdział II A 

KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 I. KARTY PŁATNICZE  

do rachunków prowadzonych w PLN 
Master Card 

MasterCard PayWave 
VISA Classic, 

VISA payWave 
3. Obsługa karty debetowej – od każdej karty wydanej do rachunku (opłata miesięczna) 

a) do ROR-Standard 4,00 zł* 3,00 zł* 

b) do ROR-Senior 4,00 zł* 3,00 zł* 

c) do ROR-Student 1,00 zł* 1,00 zł* 

d) do ROR-Junior 0,00 zł 0,00 zł 

e) do ROR Rodzina 500+ 4,00 zł* 3,00 zł* 

f) do ROR-PRP 3,00 zł 0,00 zł 

5. Wypłata gotówki: 

c) poprzez usługę Visa cash back (wypłata 

gotówki w kasie placówki handlowo-
4,00 zł 4,00 zł 
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usługowej) w Polsce 

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 

wniosek Użytkownika 
8,00 zł 8,00 zł 
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 II. KARTY PŁATNICZE do rachunków prowadzonych w EUR 

1.4 Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 

2.4 Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty ( na zlecenie klienta ) 15,00 zł 
 

 
 

 Rozdział III 

KREDYTY ZŁOTOWE 
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 I. KREDYTY KONSUMENCKIE  

1. Prowizja za przyznanie: 
1.1 Kredytu gotówkowego 4,00 % 

min. 70,00 zł 

1.2 Kredytu gotówkowego posiadaczowi rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowego z regularnymi wpływami, przez okres co najmniej 3 m-cy  

 

3,00 % 

min. 70,00 zł 

1.3 Kredytu odnawialnego w rachunku płatniczym dla posiadaczy 

rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w Banku (od kwoty 

przyznanego kredytu) 

 

1,00 % 

min. 70,00 zł  

 

 
Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za 

udzielenie kredytu,  w przypadku kredytu w ror przyznanego na okres powyżej 12 miesięcy 
prowizja pobierana jest z góry za każdy rozpoczęty rok w momencie udzielenia 

 

 

3. Za zmianę innych postanowień umowy o kredyt na wniosek klienta – od 

każdego aneksu 
50,00 zł 
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 IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 
 

9. Za zawarcie ugody odnośnie spłaty zobowiązania (po restrukturyzacji, 

rozwiązaniu, wypowiedzeniu, wygaśnięciu umowy) – od kwoty objętej 

ugodą  

1,00 %  

min. 50,00 zł max.2.000,00 zł 

 

 

 
 

 Rozdział IV 

INNE USŁUGI 
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I. PRZELEWY ZAGRANICZNE ROR 

Standard 

ROR  

Senior 
ROR 

Student 
ROR 

Junior 
ROR 

Rodzina 

500+ 

ROR- PRP 

Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy  

 

1. 
Polecenie przelewu SEPA 

1.1 w placówce Banku: 

1.1.1 do banków krajowych 30,00 zł 
1.1.2 do banków zagranicznych 2,40 zł 
4. 

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

4.1. z banków krajowych: 20,00 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: 

0,10 % min. 30,00 zł max. 100,00 zł 
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 III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH  

3. Wpłaty gotówkowe osób trzecich przekazane na rachunki klientów 

instytucjonalnych prowadzone w Banku (spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego )  

 

1,00 zł 

4. Wpłaty gotówkowe osób trzecich przekazane na rachunki klientów 

instytucjonalnych prowadzone w Banku  
0,18 % min. 3,50 zł 

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

min. 3,50 zł 

6. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach krajowych na 

formularzu sporządzonym przez pracownika Banku 

0,60%                         

min. 4,50 zł 

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

min. 4,00 zł  

8. Wpłaty gotówkowe na rachunek ZUS, US  na formularzu sporządzonym 

przez pracownika Banku 

0,60 % 

min. 4,50 zł 
 

 
 


