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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  

 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sochaczewie dla klientów indywidualnych” zwana dalej 
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Sochaczewie., 
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; 

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

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank 
przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

4. 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. 

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

6. 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. Kwoty 
pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

7. 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. 

8. 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. 

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

10. 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. 

11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

– wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS w Sochaczewie oraz 
wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 

– wpłat na cele społeczno – użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia 
ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 

– wpłat czynszu od lokatorów budynku bankowego w Sochaczewie przy ul. Władysława Reymonta 18, 

– operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS w Sochaczewie z zakładem pracy, 

– wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że 
opłatę uiszcza odbiorca należności, 

– operacji związanych z przekazaniem wypowiedzianych udziałów członkowskich lub dywidendy od udziałów 
na wskazane przez udziałowca konto. 

12. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie osoba upoważniona przez Zarząd Banku może ustalić opłatę wg 
rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to 
racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS w Sochaczewie. 

13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać 
z umów zawieranych z Bankiem. 
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KONTA OSOBISTE 

TAB. 1 Pakiety 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Pakiet 
Młodzieżowy 

Pakiet 
Standardowy 

Pakiet 
Prestiżowy 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 1) miesięcznie 5 zł/ 0 zł2) 12 zł/ 0 zł2) 40 zł/ 0 zł2) 

1.1 Dla członków SKO miesięcznie 0 zł - - 

2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 System Internet banking w ramach usługi bankowości elektronicznej: 

3.1.1 dostęp do systemu 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2 wydanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.4 Wysłanie SMS akceptującego zlecenie płatnicze 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 SMS Banking – informacja o stanie rachunku: 

3.2.1 
ilość darmowych powiadomień SMS w miesiącu 
kalendarzowym 

miesięcznie 

zbiorczo za każdy 
SMS wysłany 
przez Bank 

5 szt. 10 szt. 25 szt. 

3.2.2 
opłata za powiadomienie SMS poza limitem (nie dotyczy 
haseł jednorazowych Systemu Internet Banking) 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 

3.3 Telefoniczna usługa na hasło – BANKOFON 3) miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówkowa4)  za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:  

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

2 zł 2 zł 0 zł 

5.1.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

5 zł 5 zł 0 zł 

5.2.2 w Systemie Internet Banking 0,50 zł 0,50 zł 0 zł 

5.3 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET 
- w placówce Banku 

za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 

5.4 

Plecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w 
placówce Banku/systemie bankowości 

internetowej/mobilnej 

Za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej 

6.1 Polecenie przelewu SEPA 

6.1.1 w placówce Banku: 

6.1.1.1 do banków krajowych 

od transakcji 

5 zł 5 zł 5 zł 

6.1.1.2 
do banków zagranicznych 

 

5 zł 5 zł 5 zł 

6.1.2 w systemie bankowości internetowej:  

6.1.2.1 do banków krajowych 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

6.1.2.2 do banków zagranicznych 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

6.2 polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

6.2.1 w placówce Banku od transakcji 25 zł 25 zł 25 zł 

6.3 
polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do 
banków krajowych)/Polecenie wypłaty5)  

   

6.3.1 w placówce Banku 

od transakcji 

0,25 % min. 
30 zł, max. 

250 zł 

0,25 % min. 30 
zł, max. 250 zł 

0,25 % min. 30 zł, 
max. 250 zł 

6.3.2 w systemie bankowości internetowej 
0,25 % min. 
30 zł, max. 

250 zł 

0,25 % min. 30 
zł, max. 250 zł 

0,25 % min. 30 zł, 
max. 250 zł 

6.3.3 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy 

rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS 
od transakcji 

10 zł 10 zł 10 zł 

6.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

6.4.1 Z banków krajowych 

od transakcji 

10 zł 10 zł 10 zł 

6.4.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 0 zł 

6.4.3 
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 

6.4.4 Z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł 20 zł 

6.5 Dodatkowe opłaty 

6.5.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15% min. 
20 zł, max. 

100 zł 

0,15% min. 20 
zł, max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł, 
max. 100 zł 

6.5.2 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 

Klienta6) 

za zlecenie 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

6.5.3 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (opcja kosztów OUR)7) 

6.5.3.1 
przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w 
innej walucie wymienialnej 

od transakcji 

50 zł 50 zł 50 zł 

6.5.3.2 
przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub ich równowartości 
w innej walucie wymienialnej 

80 zł 80 zł 80 zł 

6.5.4 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 

przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 
od transakcji 

75 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Pakiet 
Młodzieżowy 

Pakiet 
Standardowy 

Pakiet 
Prestiżowy 

6.5.5 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 
0 zł 0 zł 0 zł 

  

6.5.6 
Realizacja polecenia przelewu w trycie 
niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, 

USD,GBP,PLN 

od transakcji 
 100  zł  100 zł 100 zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego: 

7.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 0 zł 

7.2.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 0 zł 

7.3 Realizacja zlecenia stałego za zlecenie    

7.3.1 
Realizacja zlecenia stałego elektronicznie na rachunek 

w BS 
za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 

7.3.2 
Realizacja zlecenia stałego elektronicznie na rachunek 

w innym banku 
za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 

7.3.3 
Realizacja zlecenia stałego papierowo na rachunek w 
BS 

za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 

7.3.4 
Realizacja zlecenia stałego papierowo na rachunek w 
innym banku 

za zlecenie  3 zł 3 zł 3 zł 

8. Polecenie zapłaty 

8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 
za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 

8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 

8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 

9. 
Karty debetowe: 
VISA Classic Debetowa, VISA payWave, karta niespersonalizowana, MasterCard PayPass 

9.1 Wydanie/ wznowienie karty płatniczej debetowej  
jednorazowo  

 

0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 Wydanie duplikatu karty8) 20 zł 20 zł 20 zł 

9.3 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej8) 20 zł  20 zł 20 zł 

9.4 Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

9.5 
Krajowe i zagraniczne, w tym  transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych  

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

9.6 Wypłaty gotówki:  

9.6.1 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 

banków krajowych i terminalach POS zgodnie z 
zawartymi umowami 9) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 

9.6.2 w innych bankomatach w kraju 6  zł 6 zł 0 zł 

9.6.3 
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
6 zł 6 zł 0 zł 

9.6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 6 zł 6 zł 0 zł 

9.6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 6 zł 6 zł 0 zł 

9.6.6 w placówkach Poczty Polskiej 6 zł 6 zł 0 zł 

9.6.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

9.7 Sprawdzanie salda w bankomacie10) 

od transakcji 

2 zł 2 zł 2 zł 

9.8 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

10 zł 10 zł 10 zł 

9.9 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika 

0 zł 0 zł 0 zł 

9.10 Zmiana danych Użytkownika karty 3 zł 3 zł 3 zł 

9.11 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

9.12 Cash back od transakcji 0,5 zł 0,5 zł 0,50 zł 

9.13 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 

9.14 Ubezpieczenie karty miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

10. 
Wyciąg z rachunku bankowego: 
 

10.1 wyciąg miesięczny wysyłany pocztą elektroniczną jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 Wyciąg miesięczny w formie papierowej  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

10.3 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku11) za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 

10.4 
wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 

pocztą11) 
za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 

10.5 

Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 

potwierdzenia realizacji przekazu 11) 

 
za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza: 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 
11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 
12. Dyspozycja na wypadek śmierci 

12.1 
Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 

12.2 
Zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na 

rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 

13. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą 

zawartą umowę: 

13.1 z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 
13.2 z innymi bankami 100 zł 100 zł 100 zł 
13.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 

1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie Pakietu za miesiąc, w którym Pakiet został otwarty lub przekształcony z rachunku ROR. 
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2) Opłaty za prowadzenie pakietów wynoszą 0 zł, gdy średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty, na rachunku oszczędnościowo – 
rozliczeniowym/ głównym/ prowadzonym w ramach Pakietu wynosi odpowiednio: 
a) dla Pakietu Młodzieżowego min. 300 PLN, 

b) dla Pakietu Standardowego min. 2000 PLN, 
c) dla Pakietu Prestiżowego min. 5 000 PLN.   

3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych 

wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i 

nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 
5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
7) 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.  
8) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
11) Na życzenie Klienta. 

 
 

TAB. 2 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego1)  miesięcznie 10zł  

2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0 zł 
3.2 Wypłata gotówkowa  2) za wypłatę 0 zł 
4. Przelewy krajowe 

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku 
za przelew 

 

2 zł 

4.2 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR w 
placówce Banku 

5 zł 

4.3 

Plecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w 

placówce Banku/systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

Za przelew 10 zł 

4.4 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET – 
w placówce Banku 

 25 zł 

5. Polecenie przelewu w walucie obcej 

5.1 Polecenie przelewu SEPA 

5.1.1 w placówce Banku: 

5.1.1.1 do banków krajowych 

od transakcji 

5 zł 

5.1.1.2 
do banków zagranicznych 

 

5 zł 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej:  

5.1.2.1 do banków krajowych 0,50 zł 

5.1.2.2 do banków zagranicznych 0,50 zł 

5.2 polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

5.2.1 w placówce Banku od transakcji 25 zł 

5.3 polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty3) 

5.3.1 w placówce Banku 
od transakcji 

0,25 % min. 30 zł, max. 250 zł 

5.3.2 w systemie bankowości internetowej 0,25 % min. 30 zł, max. 250 zł 

5.3.3 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy 

rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS 
od transakcji 

10 zł 

5.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

5.4.1 Z banków krajowych 

od transakcji 

10 zł 

5.4.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

5.4.3 
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 

5.4.4 Z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

5.5 Dodatkowe opłaty 

5.5.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 

5.5.2 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 

Klienta4) 

za zlecenie 
75 zł + koszty banków trzecich 

5.5.3 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (opcja kosztów OUR)5) 

5.5.3.1 
przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w 
innej walucie wymienialnej 

od transakcji 

50 zł 

5.5.3.2 
przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub ich równowartości 
w innej walucie wymienialnej 

80 zł 

5.5.4 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
75 zł + koszty banków trzecich 

5.5.5 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 
0 zł 

5.5.6 
Realizacja polecenia przelewu w trycie niestandardowym 

(„pilnym”) dostępna w EUR, USD,GBP,PLN 
od transakcji 

100 zł 

6. Zlecenie stałe 

6.1 Rejestracja zlecenia stałego 

za zlecenie 

0 zł 

6.2 Modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego  5 zł 

6.3 Realizacja zlecenia stałego  

6.3.1 
Realizacja zlecenia stałego elektronicznie na rachunek w 

BS 
za zlecenie 0 zł 

6.3.2 Realizacja zlecenia stałego elektronicznie na rachunek w za zlecenie 1 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

innym banku 

6.3.3 Realizacja zlecenia stałego papierowo na rachunek w BS za zlecenie 1 zł 

6.3.4 
Realizacja zlecenia stałego papierowo na rachunek w 
innym banku 

za zlecenie  
 

3 zł 

7. Polecenie zapłaty 

7.1 Rejestracja polecenia zapłaty 
za zlecenie 

0 zł 

7.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 

7.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 

8. Wyciąg z rachunku bankowego: 

8.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 

8.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku6) 

za wyciąg 

10 zł 

8.3 
wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 

pocztą7) 
10 zł 

8.4 
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 

potwierdzenia realizacji przekazu 6) 
za dokument 20 zł 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza: 

9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 

9.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 

10. Dyspozycja na wypadek śmierci 

10.1 

Przyjęcie, dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 

10.2 

Zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 

sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 50 zł 

11. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą 
zawartą umowę: 

11.1 z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł 

11.2 z innymi bankami 100 zł 

11.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 20 zł 

1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty.  

2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i 
nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 

3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.6, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

5) 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. 

6) Na życzenie Klienta. 

 
 

TAB. 2 Wygodne konto dla Klientów ZUS – oferta promocyjna w okresie od 13.11.2017 
do 31.10.2019 r. 1) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 1,00 zł 

3 Wydanie/Wznowienie karty płatniczej debetowej jednorazowo 0,00 zł 

4. Obsługa karty debetowej miesięcznie 0,00 zł 

5. 

Wypłaty gotówkowe kartą debetową we wskazanych bankomatach Grupy BPS i SGB (oraz 

innych banków  
zgodnie z umowami) 

od transakcji 

0,00 zł 

6. Dostęp do bankowości internetowej w ramach usługi bankowości elektronicznej miesięcznie 0,00 zł 

7. Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance 

7.1. Przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia rachunku miesięcznie 0,00 zł 

7.2. Od 13 miesiąca prowadzenia rachunku miesięcznie 0,60 zł 
1) pozostałe opłaty i prowizje bankowe pobierane zgodnie z Tabelą 2 

 

TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe 

Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka  

Rachunek 
oszczędnościowy 

Rachunek 
oszczędnościowy 
w walucie 

Rachunek PKZP Rachunek SKO 
Rachunek  
dla Rady 
Rodziców 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

miesięcznie 
0 zł 0 zł 1) 15 zł 0 zł 5 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 System Internet Banking w ramach usługi bankowości elektronicznej:  

3.1.1 dostęp do systemu2) 

jednorazowo 

20 zł 20 zł 20 zł - 5 zł 

3.1.2 

wysłanie hasła 
aktywacyjnego lub hasła 

jednorazowego za 
pomocą SMS 

 
 

0 zł 
0 zł 

 
 

0 zł 
- 

 
 

- 

3.1.3 
wydanie lub wysłanie 
koperty z hasłem 

aktywacyjnym 

 
0 zł 0 zł 

 
0 zł - 

 
- 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka  

Rachunek 
oszczędnościowy 

Rachunek 
oszczędnościowy 
w walucie 

Rachunek PKZP Rachunek SKO 
Rachunek  
dla Rady 
Rodziców 

3.1.4 

Wysłanie SMS 

akceptującego zlecenie 
płatnicze 

 

0,25 zł 0,25 zł 
 

0,25 zł - 

0,25 zł 

3.2 

SMS banking -opłata za 
powiadomienie SMS – 

informacja o stanie 
rachunku 

za każdy SMS 
wysłany 

przez Bank 
0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł - 

 
0,25 zł 

3.3 

Telefoniczna usługa na 

hasło – BANKOFON 3) – 

informacja o stanie 

rachunku 

miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł - 

 

5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty10) 

4.1 Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego – miesiąca kalendarzowego4)   

4.2.1 pierwsza wypłata  od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2.2 kolejna wypłata  od kwoty 0,25%  min. 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Przelewy krajowe10) 

5.1 
Polecenie przelewu 

wewnętrznego: 
 

 

5.1.1 w placówce Banku5) 

za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

5.1.2 
w Systemie Internet 

Banking 

0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR:  

5.2.1 w placówce Banku5) 

za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 

5.2.2 
w Systemie Internet 

Banking 
1 zł 0 zł 0 zł 

 

- 

 

0 zł 

5.3 

Plecenie przelewu natychmiastowego na 

rachunek w innym banku krajowym w 
systemie Express ELIXIR w placówce 

Banku/systemie bankowości 
internetowej/mobilnej (za przelew) 

10 zł 10 zł 10 zł - 

 

 
10 zł 

5.4 

Polecenie przelewu 

zewnętrznego w systemie 
SORBNET - w placówce 

Banku5) 

za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 

-  

25 zł 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej  

6.1 Polecenie przelewu SEPA 

6.1.1 W placówce Banku: 

6.1.1.1. Do banków krajowych 

Od transakcji 

- 5 zł - - - 

6.1.1.2 Do banków zagranicznych  - 5 zł - - - 

6.1.2 
W systemie bankowości 
internetowej: 

 

6.1.2.1 Do banków krajowych  - 0 zł - - - 

6.1.2.2  Do banków zagranicznych  - 0 zł - - - 

6.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

6.2.1  W placówce Banku Od transakcji  - 25 zł - - - 

6.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty6) 

6.3.1 W placówce Banku  

Od transakcji  

- 
0,25% min. 30 zł, 

max. 250 zł 
- 

- - 

6.3.2 
W systemie bankowości 
internetowej 

- 
0,25% min. 30 zł, 

max. 250 zł 
- 

- - 

6.3.3 

Polecenie przelewu w 
walucie obcej pomiędzy 

rachunkami 
prowadzonymi w Grupie 
BPS 

Od transakcji - 10 zł - 

- - 

6.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.4.1 Z banków krajowych 

Od transakcji  

- 10 zł - - - 

6.4.2  
Z banków zagranicznych 
w ramach EOG w walucie 

EUR 

- 0 zł - 
- - 

6.4.3 

Z banków zagranicznych 

w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

- 20 zł - 

- - 

6.4.4 
Z banków zagranicznych 
spoza EOG 

- 20 zł - 
- - 

6.5 Dodatkowe opłaty  

6.5.1 
Zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu  

Od transakcji  - 
0,15% min. 20 zł, 

max. 100 zł 
- 

- - 

6.5.2  

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 

postępowanie 
wyjaśniające wykonanie 
na zlecenie Klienta7) 

Za zlecenie  - 
75 zł +koszty 

banków trzecich  
- 

- - 

6.5.3  Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (opcja kosztów OUR)8) 

6.5.3.1 

Przy kwotach do 5 000 

EUR lub jej równowartości 
w innej walucie 

wymienialnej  
Od transakcji  

-  50 zł - 

- - 

6.5.3.2 Przy kwotach powyżej - 80 zł - - - 
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Lp. 
Rodzaj usług 
(czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka  

Rachunek 
oszczędnościowy 

Rachunek 
oszczędnościowy 
w walucie 

Rachunek PKZP Rachunek SKO 
Rachunek  
dla Rady 
Rodziców 

5 000 EUR lub ich 

równowartości w innej 
walucie wymienialnej  

6.5.4 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 

przelewu, wykonane na 
zlecenie Klienta 

Od transakcji  - 
75 zł + koszty 

banków trzecich  
- 

- - 

6.5.5 

Opłata za 

przewalutowanie 
(pobierana od transakcji 

realizowanych w innej 
walucie niż waluta 
rachunku) 

Od transakcji  - 0 zł - 

- - 

6.5.6  

Realizacja polecenia 
przelewu w trybie 

niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w 

EUR, USD, GBP, PLN 

Od transakcji  - 100 zł - 

- - 

7. Wyciąg z rachunku bankowego:  

7.1 
wyciąg miesięczny, za 
miesiąc kalendarzowy 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
0 zł 

7.2 

duplikat wyciągu 

miesięcznego w placówce 
Banku9) 

za wyciąg 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 

10 zł 

7.3 

wyciąg dzienny/ 
tygodniowy/ 

dwutygodniowy wysłany 
pocztą9) 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 
10 zł 

7.4 

Sporządzenie kopii 
wyciągu/ dowodu 
księgowego/ 

potwierdzenia realizacji 
przekazu 9) 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 
 

10 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  na wniosek Posiadacza:  

8.1 
za każdy miesiąc roku 

bieżącego 
za dokument 

5 zł  5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

8.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9. Dyspozycja na wypadek śmierci 

9.1 

Przyjęcie dyspozycji 

Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia 

środków zgromadzonych 
na rachunku na wypadek 

jego śmierci 

za dokument 30 zł 30 zł - - 

 

 
 

- 

9.2 

Zmiana lub odwołanie 
dyspozycji Posiadacza 

rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków 

zgromadzonych na 
rachunku na wypadek 
jego śmierci 

za dokument 50 zł 50 zł - - 

 
 

 
- 

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

 

10.1 z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł 0 zł - - - 

10.2 z innymi bankami 100 zł 100 zł - - - 

10.3 
Potwierdzenie wykonania 
blokady środków 

jednorazowo 20 zł 20 zł - - 
 

- 

1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD,  10 EUR. Nie dotyczy rachunku walutowego prowadzonego w ramach Pakietu 
Prestiżowego. 

2) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku Posiadaczy Pakietów. 
3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 
4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych 

wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i 
nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 

5) Drugi i kolejny przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego – miesiąca kalendarzowego - powiększony o prowizję z pkt. 4.2.2 
6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

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. 

9) Na życzenie Klienta. 
10) Opłaty pobierane za operacje na rachunku, tzn. pierwsza (wypłata gotówki lub przelew) bezpłatna, kolejna (wypłata gotówki lub przelew) płatna 
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TAB. 3a Podstawowy rachunek płatniczy 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Podstawowy Rachunek Płatniczy 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego  miesięcznie  0 zł 

2. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 System Internet banking w ramach usługi bankowości elektronicznej: 

3.1.1 dostęp do systemu 

jednorazowo 

0 zł 

3.1.2 wydanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego 0 zł 

3.1.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 

3.1.4 Wydanie lub wysłanie karty haseł jednorazowych 5 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0 zł 

4.2 Wypłata gotówkowa  1) za wypłatę 0 zł 

5. Polecenie przelewu  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:  

5.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 

5.1.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

5.2.1 w placówce Banku 2) 
za przelew 

0 zł/4 zł 

5.2.2 w Systemie Internet Banking 2) 0 zł/ 0,50 zł 

5.3 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET - 

w placówce Banku 
za przelew 25 zł 

5.4 

Plecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR w 

placówce Banku/systemie bankowości 
internetowej/mobilnej (za przelew) 

za przelew 10 zł 

6. Polecenie przelewu w walucie obcej 

6.1 Polecenie przelewu SEPA 

6.1.1 w placówce Banku: 

6.1.1.1 do banków krajowych 

od transakcji 

4 zł 

6.1.1.2 
do banków zagranicznych 
 

4 zł 

6.1.2 w systemie bankowości internetowej:  

6.1.2.1 do banków krajowych 0,50 zł 

6.1.2.2 do banków zagranicznych 0,50 zł 

6.2 polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

6.2.1 w placówce Banku od transakcji 25 zł 

6.3 polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty3) 

6.3.1 w placówce Banku 
od transakcji 

0,25 % min. 30 zł, max. 250 zł 

6.3.2 w systemie bankowości internetowej 0,25 % min. 30 zł, max. 250 zł 

6.3.3 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy 
rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS 

od transakcji 
10 zł 

6.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

6.4.1 Z banków krajowych 

od transakcji 

10 zł 

6.4.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

6.4.3 
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 

6.4.4 Z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

6.5 Dodatkowe opłaty 

6.5.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 

6.5.2 

Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ 

postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta4) 

za zlecenie 

75 zł + koszty banków trzecich 

6.5.3 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (opcja kosztów OUR)5) 

6.5.3.1 
przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w 

innej walucie wymienialnej 
od transakcji 

50 zł 

6.5.3.2 
przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub ich równowartości 
w innej walucie wymienialnej 

80 zł 

6.5.4 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
75 zł + koszty banków trzecich 

6.5.5 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 
0 zł 

  

6.5.6 
Realizacja polecenia przelewu w trycie niestandardowym 

(„pilnym”) dostępna w EUR, USD,GBP,PLN 
od transakcji 

 100  zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 

7.2 Modyfikacja / odwołanie zlecenia stałego: 

7.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 

7.2.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 

7.3 Realizacja zlecenia stałego 2) za zlecenie 0 zł/ 1 zł 

8. Polecenie zapłaty 

8.1 Rejestracja polecenia zapłaty 
za zlecenie 

0 zł 

8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 3 zł 

8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 2) 0/1 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Podstawowy Rachunek Płatniczy 

9. 
Karty debetowe: 

MasterCard PayPass 
9.1 Wydanie/ wznowienie karty płatniczej debetowej  

jednorazowo  
 

0 zł 

9.2 Wydanie duplikatu karty10) 0 zł 

9.3 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej10) 0 zł 

9.4 Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł 

9.5 

Krajowe i zagraniczne, w tym  transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych  

od transakcji 0 zł 

9.6 Wypłaty gotówki:  

9.6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi 

umowami 6) 

od transakcji 

0 zł 

9.6.2 w innych bankomatach w kraju7) 0/4 zł 

9.6.3 
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

6 zł 

9.6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 0 zł 

9.6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 0 zł 

9.6.6 w placówkach Poczty Polskiej 4 zł 

9.6.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

9.7 Sprawdzanie salda w bankomacie8) 

od transakcji 

2 zł 

9.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10 zł 

9.9 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 
Użytkownika 

0 zł 

9.10 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 

9.11 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

9.12 Cash back od transakcji 0,50 zł 

9.13 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 

9.14 Ubezpieczenie karty miesięcznie 0 zł 

10. Wyciąg z rachunku bankowego: 

10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 

10.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku9) za wyciąg 5 zł 

10.3 
wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 

pocztą9) 
za wyciąg 5 zł 

10.4 
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 

potwierdzenia realizacji przekazu 9) 
za dokument 10 zł 

11. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza: 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

5 zł 
11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 
12. Dyspozycja na wypadek śmierci 

12.1 

Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci 

za dokument 30 zł 

12.2 
Zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 50 zł 

13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

13.1 z Bankiem 
jednorazowo 

0 zł 
13.2 z innymi bankami 20 zł 
13.3 Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 5 zł 

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty 

i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 
2) 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, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu 

kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 
3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5) 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. 
6) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
7) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. 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 Taryfa Opłat i Prowizji. 

8) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
9) Na życzenie Klienta. 
10) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
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OSZCZĘDNOŚCI 

TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach 
wymienialnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty  w 
PLN 

Rachunki lokaty  
w walutach 
wymienialnych 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0 zł 0 zł 

3.2 Wypłata gotówkowa1)  za wypłatę 0 zł 0 zł 

4. Polecenia Przelewów krajowych 

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego:  

4.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0zł 0  zł 

4.1.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 

4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

4.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

5 zł 5 zł 

4.2.2 w Systemie Internet Banking 0 zł 0 zł 

4.3 
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie 
SORBNET - w placówce Banku 

za przelew 25 zł 25 zł 

5. Polecenie przelewu w walucie obcej 

5.1 Polecenie przelewu SEPA 

5.1.1 w placówce Banku: 

5.1.1.1 do banków krajowych 

od transakcji 

5 zł 5 zł 

5.1.1.2 
do banków zagranicznych 
 

5 zł 5 zł 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej:  

5.1.2.1 do banków krajowych 0,50 zł 0,50 zł 

5.1.2.2 do banków zagranicznych 0,50 zł 0,50 zł 

5.2 polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

5.2.1 w placówce Banku od transakcji 25 zł 25 zł 

5.3 polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty2) 

5.3.1 w placówce Banku 

od transakcji 

0,25 % min. 30 zł, 
max. 250 zł 

0,25 % min. 30 zł, max. 250 
zł 

5.3.2 w systemie bankowości internetowej 
0,25 % min. 30 zł, 

max. 250 zł 

0,25 % min. 30 zł, max. 250 

zł 

5.3.3 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy 

rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS 
od transakcji 

10 zł 10 zł 

5.4 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

5.4.1 Z banków krajowych 

od transakcji 

10 zł 10 zł 

5.4.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 

5.4.3 
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 20 zł 

5.4.4 Z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł 

5.5 Dodatkowe opłaty 

5.5.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15% min. 20 zł, 

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł, max. 100 

zł 

5.5.2 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta3) 

za zlecenie 
75 zł + koszty 

banków trzecich 
75 zł + koszty banków 

trzecich 

5.5.3 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (opcja kosztów OUR)4) 

5.5.3.1 
przy kwotach do 5 000 EUR lub jej równowartości w 

innej walucie wymienialnej 
od transakcji 

50 zł 50 zł 

5.5.3.2 
przy kwotach powyżej 5 000 EUR lub ich równowartości 

w innej walucie wymienialnej 
80 zł 80 zł 

5.5.4 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 

przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 
od transakcji 

75 zł + koszty 

banków trzecich 

75 zł + koszty banków 

trzecich 

5.5.5 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 
0 zł 0 zł 

5.5.6 
Realizacja polecenia przelewu w trycie 
niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, 

USD,GBP,PLN 

od transakcji 
 100  zł  100 zł 

6. Dyspozycja na wypadek śmierci    

6.1 
 

Przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku 

na wypadek jego śmierci 

za dokument 
30 zł 30 zł 

6.2 
Zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na 

rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 
 

50 zł 
 

50 zł 

7 
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji 

wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 
jednorazowo 

20 zł 20 zł 

8 Ustalenie numeru książeczki  jednorazowo 20 zł 20 zł 

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych 
wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty przewyższającej 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i 

nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 
2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
3) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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4) 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. 

 

KARTY BANKOWE 

TAB. 5 KARTA PŁATNICZA VISA Classic debetowa, PayWave 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie/ wznowienie karty płatniczej  debetowej jednorazowo  0 zł 

2. Wydanie duplikatu karty1) jednorazowo 20 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej1) jednorazowo 20 zł 

2. Obsługa karty debetowej miesięcznie 3 zł 

3. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych  2)  od transakcji 0 zł 

4. Wypłaty gotówki: 2) 

4.1. 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami 3) 

od transakcji 

0 zł 

4.2. w innych bankomatach w kraju 6 zł 

4.3. 
Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych 
6 zł 

4.4. w punktach akceptujących kartę w kraju 6 zł 

4.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 6 zł 

4.6. w placówkach Poczty Polskiej 6 zł 

4.7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

5. Sprawdzanie salda w bankomacie 4) od transakcji 2 zł 

6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 10 zł 

7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 0 zł 

8. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 

9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

10. Ubezpieczenie karty miesięcznie 2 zł 

 

1) Opłata nie jest pobierana jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 
2) Dla wszystkich kart VISA, w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
3) Lista banków dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 
4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 

TAB. 6 Karta debetowa MasterCard PayPass 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Karty debetowe MasterCard PayPass 
1.1 Wydanie/ wznowienie karty płatniczej debetowej jednorazowo  0 zł 

1.2 Wydanie duplikatu karty1) jednorazowo 20 zł 

1.3 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 1) jednorazowo 20 zł 

1.4 Obsługa karty debetowej miesięcznie 3 zł 

1.5 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych   
od transakcji 0 zł 

1.6 Wypłaty gotówkowe:  

1.6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami 2) 

od transakcji 

0 zł 

1.6.2 w innych bankomatach w kraju 6 zł 

1.6.3 
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych 
6 zł 

1.6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 6 zł 

1.6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 6 zł 

1.6.6 w placówkach Poczty Polskiej 6 zł 

1.6.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

1.7 Sprawdzanie salda w bankomacie2) 

od transakcji 

2 zł 

1.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10 zł 

1.9 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 

1.10 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 

1.11 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

1.12 Cash back od transakcji 0,50 zł 

1.13 Zmiana limitów w koncie od zmiany 0 zł 

1.14 Ubezpieczenie karty Miesięcznie 2 zł 

1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 

2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
 

 

TAB. 6a Karta debetowa MasterCard PayPass dla Podstawowego Rachunku 
Płatniczego 

1. Karty debetowe MasterCard PayPass 
1.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej jednorazowo  0 zł 

1.2 Wydanie duplikatu karty1) jednorazowo 0 zł 
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1.3 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 1) jednorazowo 0 zł 

1.4 Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł 

1.5 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych od transakcji 0 zł 

1.6 Wypłaty gotówkowe:  

1.6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami 2) 

od transakcji 

0 zł 

1.6.2 w innych bankomatach w kraju 4) 0/4 zł 

1.6.3 
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych 
4 zł 

1.6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 0 zł 

1.6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 0 zł 

1.6.6 w placówkach Poczty Polskiej 4 zł 

1.6.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

1.7 Sprawdzanie salda w bankomacie2) 

od transakcji 

2 zł 

1.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10 zł 

1.9 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 

1.10 Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 

1.11 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

1.12 Cash back od transakcji 0,50 zł 

1.13 Zmiana limitów w koncie od zmiany 0 zł 

1.14 Ubezpieczenie karty Miesięcznie 0 zł 

 

1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 

2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
4) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. 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. 

 

TAB. 7 Karta własna Banku Spółdzielczego w Sochaczewie  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  Wydanie karty właścicielowi / współwłaścicielowi rachunku lub pełnomocnikowi jednorazowo 5 zł 

2.  Ekspresowe wydanie karty jednorazowo 30 zł 

3.  Wydanie nowej karty w zamian zastrzeżonej lub utraconej jednorazowo 12 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty jednorazowo 12 zł 

5.  Odblokowanie karty jednorazowo 5 zł 

6.  Wznowienie karty po upływie ważności jednorazowo 5 zł 

7.  Wypłata gotówki z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w bankomacie od transakcji 0 zł 

8.  Miesięczne zestawienie transakcji na życzenie klienta jednorazowo 0 zł 

 
TAB. 8 Elektroniczny kanał dostępu – Internet Banking (w ramach usługi bankowości 

elektronicznej) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.  Korzystanie z usługi miesięcznie 5 zł 

2.  Wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego  jednorazowo 5 zł 

3.  Wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 

4.  Wysłanie SMS akceptującego zlecenie płatnicze jednorazowo 0,25 zł 

5.  Realizacja polecenia przelewu    

 5.1 Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w Banku  Za przelew 0 zł 

 5.2 Polecenie przelewu na rachunki prowadzone w innych bankach  Za przelew  1 zł 

6.  Zlecenie stałe  Za zlecenie  1 zł 

 
TAB. 9 Karty kredytowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Pakiet 
Młodzieżowy 

Pakiet 
Standardowy 

Pakiet 
Prestiżowy 

1. Wydanie nowej karty: 

1.1 Visa Credit 

Jednorazowo 

 

0 zł 0 zł 0 zł 

1.2 Visa Gold Credit 0 zł 0 zł 0 zł 

1.3 MasterCard Credit 0 zł 0 zł 0 zł 

14 World MasterCard 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Wydanie nowej karty kredytowej (po zakończeniu okresu ważności pierwszej wydanej karty kredytowej) 

2.1 Visa Credit 

Jednorazowo 
 

20 zł 20 zł 0 zł 

2.2 Visa Gold Credit 20 zł 20 zł 0 zł 

2.3 MasterCard Credit 20 zł 20 zł 0 zł 

2.4 World MasterCard 20 zł  20 zł 20 zł 

3. 
Obsługa karty kredytowej; opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych 

i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła:  

3.1 Visa  Credit/MasterCard Credit 

3.1.1 Mniej niż 12 000 zł 
Rocznie 

59 zł 59 zł 59 zł 

3.1.2 Co najmniej 12 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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3.2 Visa Gold Credit/World MasterCard 

3.2.1 Mniej niż 25 000 zł 
Rocznie 

150 zł 150 zł 150 zł 

3.2.2 Co najmniej 25 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Wydanie dodatkowej karty 

4.1 
Visa  Credit/ VISA Gold Credit/ MasterCard Credit/ World 
Master Card 

Jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 

5. Obsługa dodatkowej karty 

5.1 Visa Credit 

Rocznie 

35 zł 35 zł 35 zł 

5.2 Visa Gold Credit 70 zł 70 zł 70 zł 

5.3 MasterCard Credit 35 zł 35 zł 35 zł 

5.4 World MasterCard 70 zł 70 zł 70 zł 

6. Wydanie duplikatu karty 

6.1 Visa Credit/Visa Gold Credit Jednorazowo 
 

20 zł 20 zł 20 zł 

6.2 MasterCard Credit/ World MasterCard 20 zł 20 zł 20 zł 

7. 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 

usługę 
Jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

8.  
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika karty 
Jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

9.  
telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika karty 
Jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

10. 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 

karty debetowej do płatności bezgotówkowych  1) 2) 
Od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

7. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków 2) 

7.1 w kraju 

Od transakcji 

4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 

7.2 
Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych 
4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 

8. Polecenie przelewu z karty Za przelew 
3% 

min. 5 zł 
3% 

min. 5 zł 
3% 

min. 5 zł 

9. Sprawdzenie salda w bankomacie Od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

10. 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika 

karty za wskazany okres 
Jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

11.  
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. Ostatnie 10 

transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 
Od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

12. Zmiana danych Użytkownika karty Jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty Jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

Miesięcznie od kwoty 

salda końcowego 
okresu 
rozliczeniowego 

3%  
min. 40 zł 

3% 
min. 40 zł 

3% 
min. 40 zł 

1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 
2) Dla wszystkich kart VISA, w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 

 
KREDYTY 

TAB. 10 Kredyty konsumenckie 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowizja za udzielenie kredytu  

1.1 Kredyt gotówkowy WIELKIE PLANY udzielany od dnia 15.11.2021 r. do 31.03.2022 r. 

1.1.1 Kredyt bez ubezpieczenia jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 9,00 % min. 50 zł 

1.1.2 Kredyt z ubezpieczeniem 5) jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 5,00 % min. 50 zł 

1.1.3 PROMOCJA Kredyt gotówkowy WIELKIE PLANY udzielany od dnia 15.11.2021 r. do 3.03.2022 r. 

1.1.3.1 Kredyt bez ubezpieczenia 4) jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 1,00% 

1.1.3.2 Kredyt  z ubezpieczeniem 4) 5) - 0% 

1.2. Kredyt gotówkowy MAŁE SZCZĘŚCIA  udzielany od dnia 15.11.2021 r. do 31.03.2022 r. 

1.2.1 Kredyt bez ubezpieczenia jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 8% min. 50 zł 

1.2.2 Kredyt z ubezpieczeniem 5) jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 
5% min. 50 zł 

  

1.2.3 PROMOCJA Kredyt gotówkowy MAŁE SZCZĘŚCIA udzielany od dnia 15.11.2021 r. do 31.03.2022 r. 

1.2.3.1 Kredyt bez ubezpieczenia 4) jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 1% 

1.2.3.2 Kredyt  z ubezpieczeniem 4) 5) - 0% 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1.3. Kredyt gotówkowy „EKOlogiczny” udzielany od dnia 02.11.2020 r.  w zależności od formy zabezpieczenia: 

1.3.1 - kredyt zabezpieczony wekslem, pełnomocnictwem  3,0% min. 50 zł 

1.3.2 

- kredyt zabezpieczony wekslem, pełnomocnictwem, z ubezpieczeniem 

OZE  

i Kredytobiorca posiada rachunek ROR w Banku  

jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 2,5% min. 50 zł 

1.3.3 

- kredyt zabezpieczony wekslem, pełnomocnictwem, ubezpieczeniem 

na życie kredytobiorcy i Kredytobiorca posiada rachunek ROR w 

Banku 

jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 2,0% min. 50 zł 

1.3.4 

- kredyt zabezpieczony wekslem , pełnomocnictwem, ubezpieczeniem 

na życie kredytobiorcy i OZE i Kredytobiorca posiada rachunek ROR 

w Banku 

jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 1,8% min. 50 zł 

1.4 Bezpieczna Gotówka na przyłącze 

1.4.1 
Dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku 

bankowego dla Rolników – rachunek od 6 miesięcy 
Jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 2% min. 50 zł 

1.4.2 Dla pozostałych Klientów Jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 3% min. 50 zł 

1.5. 
Kredyt w rachunku płatniczym oszczędnościowo – 
rozliczeniowym 1) 

jednorazowo, od kwoty przyznanego kredytu 2 % min. 30 zł 

2. Prowizja za zmianę kwoty kredytu: 

2.1. 
Podwyższenie kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo – 

rozliczeniowym 
jednorazowo od kwoty podwyższenia 2 % min. 30 zł 

3. Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo, od kwoty pozostałej do spłaty 0 % 

4. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części jednorazowo, od kwoty prolongowanej 2 % min. 30 zł 

5. 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt. 2, 
dokonywanych na wniosek klienta 

jednorazowo od każdego aneksu, od kwoty 
kredytu pozostałej do spłaty 

1 % 
min. 30 zł max. 

100 zł 

6. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5zł 

7. 

Wydanie klientom – na ich wniosek, zaświadczenia stwierdzającego 

wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 
zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 

od zaświadczenia 30 zł + VAT 

8. Opłata za wystawienie zaświadczenia / opinii w innym zakresie od zaświadczenia 50 zł + VAT 

9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł + VAT 

10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy za dokument 20 zł + VAT 

11. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub 
odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 

jednorazowo 0 zł 

12. Wysłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy 2): 

12.1. - dla umów zawartych do 10.03.2016 r. 
jednorazowo 

15 zł 

12.2. - dla umów zawartych od 11.03.2016 r. 0 zł 

13. Obsługa weksli do zapłaty, inkasa weksli itp. za każdą czynność 5 zł 

14. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia za weksel 10 zł 

15. Wydanie odpisu umowy o kredyt za odpis 30 zł + VAT 

16. 
Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki (nie dotyczy zgody wydanej po 
raz pierwszy) 

za oświadczenie 30 zł 

17. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) od kwoty przyrzeczonej  0,5 % min. 20 zł 

18. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
wg kosztów 

rzeczywistych 

1)  Prowizja za przedłużenie umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 

2)  Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy 
3)  prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za 

udzielenie kredytu. 

4)  Prowizja od kredytu powyżej 10 000 PLN pod warunkiem nie posiadania historii kredytowej w BS w Sochaczewie w okresie ostatnich 12 miesięcy 
(nowy klient) oraz posiadania rachunku w BS Sochaczew na dzień zawarcia umowy kredytu i skierowaniu wpływów do BS Sochaczew (z wyłączeniem 

przeksięgowań wewnętrznych i między rachunkami klienta w innych Bankach oraz wpłat gotówkowych). 
5)  W przypadku rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej w okresie korzystania z kredytu, Bank pobierze prowizję zgodnie z ofertą dla kredytów bez 

ubezpieczenia, proporcjonalnie za okres bez ochrony ubezpieczeniowej. 

 

TAB. 11 Kredyty hipoteczne udzielone do dnia 21.07.2017 r. 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowizja za udzielenie kredytu 1) 

1.1. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 

od kwoty przyznanego kredytu 

1 % min. 400 zł 

1.2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny  2 % min. 400 zł 

1.3. a.  Kredyt Konsolidacyjny 2 % min. 400 zł 

2. 
Wcześniejsza spłata 2) od kwoty spłaconej przed terminem określonym  

w umowie kredytu powyżej miesiąca od 
umownego terminu spłaty 

0,5 %  

3. Ubezpieczenie spłaty kredytu do czasu ustanowienia hipoteki 3) 

miesięcznie, począwszy od miesiąca w którym 
nastąpiło uruchomienie kredytu lub pierwszej 

transzy 

zgodnie z 
komunikatem Banku 

4. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego 
jednorazowo za okres 3 lat., gdy kwota  kredytu 

przekracza 80 % wartości nieruchomości 

5. Ubezpieczenie nieruchomości i/lub nieruchomości w budowie.  
rocznie, począwszy od miesiąca  w którym 

nastąpiło uruchomienie kredytu lub pierwszej 
transzy 

6. 
Ubezpieczenie z tytułu  grupowego  ubezpieczenia na życie 
kredytobiorców  

miesięcznie, począwszy od miesiąca w którym 
nastąpiło uruchomienie kredytu lub pierwszej 
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transzy 

7. Podwyższenie kwoty kredytu  
 
 

7.1. Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 
od kwoty podwyższenia 

1 % min. 400 zł 

7.2. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 2 % min. 400zł 

8. Skrócenie/wydłużenie okresu kredytowania 
od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z 

pozostałą do wypłaty kwotą kredytu 
0,5 % min. 200 zł 

9. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części od kwoty prolongowanej 1 % min. 50 zł 

10. 
Inne czynności wykonane na wniosek klienta związane ze zmianą 

postanowień umowy 
od kwoty kredytu pozostałej do spłaty 

1 % 

min. 50 zł max. 200 zł 

11. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt 

kredytobiorcy 
za wniosek 300 zł 

12. 
Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za wyjątkiem 

odpisów pobieranych elektronicznie 
jednorazowo 50 zł 

13. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem 

zabezpieczenia spłaty kredytu 
za czynność 0 zł 

14. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 

15. 
Wydanie klientom – na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów 

oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 

za zaświadczenie 30 zł + VAT 

16. Opłata za wystawienie zaświadczenia / opinii w innym zakresie za zaświadczenie/opinię 50 zł + VAT 

17. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł + VAT 

18. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy za dokument 20 zł + VAT 

19. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub 

odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem 
za oświadczenie 0 zł 

20. 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia Umowy 4) jednorazowo 15 zł 

21. Obsługa weksli do zapłaty, inkasa weksli itp. za każdą czynność 5 zł 

22. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia za weksel 10 zł 

23. Wydanie odpisu umowy o kredyt za odpis 30 zł + VAT 

24. 
Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki (nie dotyczy zgody wydanej po 
raz pierwszy)  

za oświadczenie 30 zł 

25. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty przyrzeczonej 0,50 % min. 200 zł 

26. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy za czynność 
Według kosztów 

rzeczywistych 

1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu mieszkaniowego ”Mój Dom” lub Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na re finansowanie 

kredytów hipotecznych w innych bankach, 
2) Prowizji nie pobiera się od kredytów w przypadkach określonych w ustawie o kredycie konsumenckim, 

3) Ostatnia opłata z tego tytułu pobierana jest za miesiąc, w którym Bank otrzyma odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości / 
spółdzielczego/własnościowego prawa, stanowiącej/go zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz Banku, 

4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy, 

5) prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za 
udzielenie kredytu. 

 

TAB. 12 Kredyty hipoteczne udzielone od dnia 22.07.2017 r. 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowizja za udzielenie kredytu 1) 

1.1.  - Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 

od kwoty przyznanego kredytu 

1 % min. 400 zł 

1.2.  - Uniwersalny Kredyt Hipoteczny  2 % min. 400 zł 

1.3. b.   - Kredyt Konsolidacyjny 2 % min. 400 zł 

2.  Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem 2) 

2.1. - do 3 lat trwania Umowy kredytu 
Jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty 

max. 3,00 % 

2.2. - powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 0,00 % 

3. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 

3.1.  - Kredyt mieszkaniowy „Mój Dom” 
od kwoty podwyższenia 

1 % min. 400 zł 

3.2.  - Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 2 % min. 400 zł 

4. Skrócenie/wydłużenie okresu kredytowania 3) 
od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z 

pozostałą do wypłaty kwotą kredytu 
0,5 %  

min. 200 zł 

5. Obniżenie marży w okresie kredytowania 3) 
od kwoty aktualnego zadłużenia, wraz z 

pozostałą do wypłaty kwotą kredytu 
0,5 %  

min. 200 zł 

6. 
Wydanie klientom – na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego 
wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów 
oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 

za zaświadczenie 200 zł + VAT 

7. 
Inne czynności wykonane na wniosek klienta wymagające zmiany 
postanowień umowy kredytu w formie aneksu do umowy, nie 

skutkujące zmianą kwot spłaty bądź terminów spłaty 4) 

jednorazowo 200 zł + VAT 

8. 

Inne czynności wykonane na wniosek klienta, niewymagające zmiany 

postanowień umowy kredytu – sporządzenie i wydanie pisemnej 
informacji, opinii lub zaświadczenia (z wyjątkiem zaświadczeń 

wymienionych w pkt 6), sporządzenie historii kredytu oraz realizacja 
dyspozycji dotyczącej zmiany rachunku spłaty, wystawienia kopii 
dokumentu 

jednorazowo 50 zł 

9. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki na koszt 
kredytobiorcy 

za wniosek 300 zł 

10. 
Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości za wyjątkiem 
odpisów pobieranych elektronicznie 

jednorazowo 50 zł 
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11. Przeprowadzenie kontroli 

11.1. - kredytowanej nieruchomości 

za czynność 

200 zł 

11.2. - na terenie budowy – przed wypłatą transzy kredytu 200 zł 

11.3. 
- kredytowanej nieruchomości, potwierdzającej prawidłowe 
wykorzystanie środków pochodzących z kredytu – po wypłacie 

ostatniej transzy kredytu 

200 zł 

12. 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia Umowy 5) jednorazowo 0 zł 

13. 
Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki (nie dotyczy zgody wydanej po 
raz pierwszy)  

za oświadczenie 50 zł 

14. Wydanie promesy udzielenia kredytu 6) od kwoty przyrzeczonej 
0,50 %  

min. 300 zł 

15. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy za czynność 
Według kosztów 

rzeczywistych 

 
1) Dopuszcza się niepobieranie prowizji w przypadku udzielenia kredytu mieszkaniowego ”Mój Dom” lub Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego na 

refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach udzielonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 

2) Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3,00 % spłaconej kwoty kredytu 
hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w okresie 

roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty kredytu hipotecznego.  
3) Za realizację czynności nie pobiera się dodatkowej opłaty za aneks do umowy. 
4) W przypadku sporządzenia aneksu do umowy kredytu, w związku z jednoczesną zmianą kilku warunków umowy, dla których: 

− wysokość opłat i prowizji jest równa, pobierana jest jedna opłata lub prowizja, 
− wysokość opłat i prowizji jest różna, pobierana jest jedna opłata albo prowizja, stanowiąca najwyższą z kwot. 

5) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy, 

6) W przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 

 

TAB. 13 Kredyty z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Prowizja za rozpatrzenie wniosku 1) 
jednorazowo, pobierana w 

dniu przyjęcia wniosku 
100 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu 
od kwoty udzielonego 

kredytu 
2 % min. 100 zł 

3. Prowizja za gotowość finansową 

liczona za każdy dzień od 
kwoty niewykorzystanego 

kredytu lub transzy, 
pobierana na koniec miesiąca 

0,01 % dziennie 

4. 
Prowizja od wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu 2) 
 

pobierana od kwoty spłaconej 
przed terminem 

1 % 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej 1 % min. 50 zł 

6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od kwoty zwiększenia kredytu 2 % min. 100 zł 

7. 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 5 i 6, 
dokonywanych na wniosek klienta 

jednorazowo od każdego 
aneksu, od kwoty kredytu 

pozostałej do spłaty 

1,00 %  
min. 50 zł max. 200 zł 

8. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku za wyciąg 5 zł 

9. 
Wydanie klientom – na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 
z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje 
jako dłużnik 

za zaświadczenie 30 zł + VAT 

10. Opłata za wystawienie zaświadczenia / opinii w innym zakresie za zaświadczenie 50 zł + VAT 

11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
30 zł + VAT 

12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy za dokument 20 zł + VAT 

13. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika 

do rozporządzania wskazanym rachunkiem 
za oświadczenie 0 zł 

14. Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy 3) jednorazowo 15 zł 

15. Obsługa weksli do zapłaty, inkasa weksli itp. za każdą czynność 
5 zł 

 

16. Zgłoszenie weksla do protestu w razie nie zapłacenia za weksel 10 zł 

17. Wydanie odpisu umowy o kredyt za odpis 30 zł + VAT 

18. 
Sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki (nie dotyczy zgody wydanej po raz 
pierwszy) 

za oświadczenie 30 zł + VAT 

19. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) od kwoty przyrzeczonej 0,5 % min. 200 zł 

20. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy za czynność 
Według kosztów 

rzeczywistych 

1) prowizja nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu; w przypadku udzielenia 

kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu 
2) jeżeli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu prowizji nie pobiera się. 

3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie do Kredytobiorcy, 
4) prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu; w przypadku udzielenia kredytu, prowizja zaliczana jest na poczet prowizji 

za udzielenie kredytu. 
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INNE USŁUGI 

TAB. 14 Czynności kasowe w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki1): 

1.1. osób prywatnych prowadzone w Banku 

od transakcji 

0 zł 

1.2. podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,3% min. 5 zł 

1.3. prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 5 zł 

1.4. Wpłaty kasowe za telefon do wszystkich sieci telekomunikacyjnych  3 zł 

2.1 Wpłata kasowa realizowana w systemie SORBNET od transakcji 
25 zł powiększona o stawki określone w 

ust. 1.3 lub 1.4 

2.2 Wplata kasowa realizowana w systemie Express ELIXIR od transakcji 
10 zł powiększona o stawki określone w 

ust. 1.3 lub 1.4 

3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 

3.1. do 10 szt. 
od transakcji 

0 zł 

3.2. powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł 

4. Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0 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. 

 

TAB. 15 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 10 zł+ VAT 

2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym  Klienta na jego wniosek  za dokument 20 zł + VAT 

3. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 

uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) 
jednorazowo 

10 zł + VAT lub na zasadach 

wzajemności 

4. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 

4.1. krajowego 
za stronę 

5 zł + VAT 

4.2. zagranicznego 10 zł + VAT 

5. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta 

o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w 
art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o 
zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) 

za dokument 

stawka za standardową 
pojedynczą 

korektę danych wg 
obowiązującego 
cennika BIK S.A. 

+ 30 zł + VAT 

6.1 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby będącej w 

momencie składania dyspozycji Klientem Banku 
jednorazowo 25 zł + VAT 

6.2 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w 

momencie składania dyspozycji Klientem Banku 
jednorazowo 50 zł + VAT 

7. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 2) jednorazowo 40 zł + koszty rzeczywiste 

8. Wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20zł 

9. Przechowywanie w depozycie bankowym: 3) 

9.1. książeczki oszczędnościowej – od każdego deponowanego dokumentu 
miesięcznie, za każdy 
rozpoczęty miesiąc 

2 zł 

9.2. innych papierów wartościowych (akcje, obligacje) od każdego deponowanego dokumentu 10 zł 

9.3. duplikatów kluczy – od każdego depozytu 10 zł 

10.     Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez składającego zapytanie 4) 

10.1. Odbiór w Oddziale Jednorazowo od 

zapytania, przy 
składaniu wniosku 

25 zł + VAT 

10.2. Doręczenie – na żądanie wnioskodawcy – przesyłka pocztą – list polecony 30 zł + VAT 

 
1)   Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę 

wzajemności. 
2)   Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

3)   Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc, 
4)   Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.  


