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Tryb pobierania stawek prowizji i opłat dla klientów instytucjonalnych 

Tabela nr 1 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) TRYB POBIERANIA STAWKA 

1 

Otwarcie rachunku:    

a) bieżącego jednorazowo 35,00 zł 

b) pomocniczego jednorazowo 25,00 zł 

c) rolniczego jednorazowo 20,00 zł 

d) dodatkowego (wyodrębnione środki) jednorazowo 15,00 zł 

2 

Prowadzenie rachunku1 :   

a) bieżącego  miesięcznie 20,00 zł 

b) pomocniczego miesięcznie 15,00 zł 

c) rolniczego miesięcznie 0,00 zł 

d) dodatkowego (wyodrębnione środki) miesięcznie 0,00 zł 

3 

Usługa bankowości elektronicznej (System eBO):   

a) dostęp do systemu jednorazowo 0,00 zł 

b) opłata za korzystanie z systemu miesięcznie 12,00 zł 

4 

Wpłata gotówkowa:   

a) na rachunek prowadzony przez Bank, dokonywana 

przez klienta będącego jego posiadaczem 
za wpłatę 0,00 zł 

b) na rachunek podmiotów gospodarczych 

prowadzony przez Bank, dokonywana przez klienta 

nie będącego jego posiadaczem2 

za wpłatę 

0,3% 

min. 10,00 zł  

max. 400,00 zł 

c) wpłaty gotówkowe na konto jednostek 

budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych 
za wpłatę 0,00 zł 

d) wpłaty na konta jednostek budżetowych od 

Sołtysów i inkasentów 
za wpłatę 0,00 zł 

e) pozostałe wpłaty na konta jednostek budżetowych za wpłatę 

4,00 zł 

 lub zgodnie z zawartą 

umową 

5 

Wypłata gotówkowa:   

a) z rachunków rozliczeniowych podmiotów 

gospodarczych 
za wypłatę 

0,25 % 

min. 15,00 zł 

b) z rachunków rozliczeniowych rolników  za wypłatę 
0,2 % 

min. 10,00 zł 

6 

Realizacja przelewu w placówce Banku:   

a) na rachunki prowadzone w Banku i jego 

jednostkach organizacyjnych 
za przelew 0,00 zł 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za przelew 5,00 zł 

c) płatności ZUS za przelew 10,00 zł 

d) w systemie BlueCash za przelew 20,00 zł 

e) w systemie Sorbnet za przelew 60,00 zł 

                                                           
1 Uwaga: miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest 19-tego każdego miesiąca. 
2 Uwaga: Prowizję pobiera się od wpłacającego (prowizję obniża się w drodze negocjacji cenowych na podstawie decyzji 

Zarządu). 
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f) z rachunku jednostek budżetowych za przelew 

3,00 zł 

lub zgodnie z zawartą 

umową 

g) w terminie wskazanym przez klienta za przelew 25,00 zł 

7 

Przekazanie środków z rachunku bieżącego na 

rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy 

prowadzony w Banku 

za przelew 20,00 zł 

8 

Polecenie zapłaty:   

a) rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0,00 zł 

b) modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 8,00 zł 

c) realizacja polecenia zapłaty za przelew 6,00 zł 

9 

Zlecenia stałe:   

a) rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0,00 zł  

b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 8,00 zł 

c) realizacja zlecenia stałego za przelew 5,00 zł 

10 

Realizacja przelewu w systemie eBO na rachunki 

prowadzone: 
  

a) w Banku i jego jednostkach organizacyjnych za przelew 0,00 zł 

b) w innych bankach za przelew 
2,50 zł 

lub zgodnie z umową 

c) w systemie BlueCash za przelew 15,00 zł 

d) w systemie SORBNET za przelew 60,00 zł 

11 Powiadomienia SMS opłata za każdy SMS 1,00 zł 

12 

Czeki krajowe:   

a) wydanie czeków  za jeden czek 2,00 zł 

b) potwierdzenie czeku   za jeden czek 3,00 zł 

c) inkaso czeku za jeden czek 5,00 zł 

13 

Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia 

utraty blankietów czekowych w strukturze zrzeszenia 

BPS SA, innych bankach krajowych oraz placówkach 

Poczty Polskiej 

jednorazowo 25,00 zł 

14 

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz 

upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w 

rachunku, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie 

terminu spłaty kredytu lub odsetek  

za każdy wysłany monit 30,00 zł 

15 

Likwidacja rachunku:   

a) rozliczeniowego podmiotów gospodarczych jednorazowo 25,00 zł 

b) rozliczeniowego rolników  jednorazowo 25,00 zł 
 

Tabela nr 2 

RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) PROWADZONY DLA 

KAS ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWYCH, RAD RODZICÓW I INNYCH 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI 

PRAWNEJ 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 
STAWKA 

1 Otwarcie rachunku jednorazowo 20,00 zł 
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2 Prowadzenie rachunku1 miesięcznie 0,00 zł 

3 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 

4 Wypłata gotówkowa za wypłatę 0,00 zł 

5 

Wyciąg z konta bankowego odbierany przez właściciela 

konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 

prowadzącej rachunek 

za wyciąg 0,00 zł 

6 

Sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku 

odpis wyciągu 
  

a) za wyciąg za wyciąg 10,00 zł 

b) za każdy załącznik za dokument 5,00 zł 

7 Likwidacja rachunku jednorazowo 5,00 zł 
 

Tabela nr 3 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY NIEOPROCENTOWANY DLA 

KOMITETU WYBORCZEGO 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) TRYB POBIERANIA STAWKA 

1 Otwarcie rachunku dla KW jednorazowo 0,00 zł 

2 Prowadzenie rachunku1 miesięcznie 0,00 zł 

3 

Usługa bankowości elektronicznej (System eBO):   

a) dostęp do systemu jednorazowo 10,00 zł 

b) opłata za korzystanie z systemu miesięcznie 12,00 zł 

4 Wpłata gotówkowa: każdorazowo 0,00 zł 

5 Wypłata gotówkowa każdorazowo 0,00 zł 

6 

Realizacja przelewu w placówce Banku:   

a) na rachunki prowadzone w Banku i jego 

jednostkach organizacyjnych 
za przelew 0,00 zł 

b) na rachunki prowadzone w innych bankach za przelew 
5,00 zł 

lub zgodnie z umową 

c) płatności ZUS za przelew 
   10,00 zł 

lub zgodnie z umową 

d) w systemie BlueCash za przelew 20,00 zł 

e) w systemie Sorbnet za przelew 60,00 zł 

7 

Realizacja przelewu w systemie eBO na rachunki 

prowadzone: 
  

a) w Banku i jego jednostkach organizacyjnych za przelew 0,00 zł 

b) w innych bankach za przelew 
2,50 zł 

lub zgodnie z umową 

c) w systemie BlueCash za przelew 15,00 zł 

d) w systemie SORBNET za przelew 60,00 zł 

8 Powiadomienia SMS opłata za każdy SMS 1,00 zł 

9 
Czeki krajowe:   

a) wydanie czeków  za jeden czek 2,00 zł 

10 Likwidacja rachunku: jednorazowo 0,00 zł 
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Tabela nr 4 

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 
STAWKA 

1 Za zmianę umowy rachunku i karty wzorów podpisów jednorazowo 20,00 zł 

2 Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku każdy wyciąg 10,00 zł 

3 
Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 

księgowego) 
od każdego dokumentu 5,00 zł 

4 
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku zaświadczeń 

bankowych 
za zaświadczenie 80,00 zł 

5 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza jednorazowo 40,00 zł 

6 

Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o 

ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do 

rozporządzenia wskazanym rachunkiem 

jednorazowo 0,00 zł 

7 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych 

z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów 

za każdą zawartą 

umowę 
30,00 zł 

8 
Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku, 

telefonicznie na hasło 
opłata miesięczna  10,00 zł 

9 
Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, 

zlecone przez składającego zapytanie 
od zapytania 30,00 zł 

10 
Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego lub 

dokumentu mającego moc takiego tytułu 
jednorazowo 50,00 zł 

11 

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu 

mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego – 

od zajętej kwoty  

za przelew 

0,5 % 

min. 50,00 zł 

max 150,00 zł 

12 Zmiana numeru telefonu usługi SMS za każdą zmianę 5,00 zł 

13 
Zablokowanie / odblokowanie dostępu do rachunku w 

systemie eBO 
za każdą zmianę 5,00 zł 

14 Zmiana użytkowników w systemie eBO za każdą zmianę 5,00 zł 
 

 

Tabela nr 5 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW, PORĘCZEŃ 

I GWARANCJI 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 
STAWKA 

1 

Prowizja przygotowawcza od kredytu i wydłużenia 

limitu w rachunku na kolejny okres 
  

a) do kwoty 8.000 jednorazowo 40,00 zł 

b) powyżej 8.000 – 20.000  jednorazowo 70,00 zł 

c) powyżej 20.000 – 200.000 jednorazowo 100,00 zł 

d) powyżej 200.000 – 500.000 jednorazowo 120,00 zł 

e) powyżej 500.000 jednorazowo 200,00 zł 

2 
Prowizja przygotowawcza od udzielonych gwarancji i 

poręczeń 
jednorazowo 100,00 zł 

3 

Prowizja od udzielonego kredytu:   

a) dla podmiotów gospodarczych jednorazowo 1% – 3% 

b) w rachunku bieżącym 

- do kwoty  200.000 zł 

- powyżej kwoty 200.000 zł 

 

jednorazowo 

 

 

1,3% - 3% 

1,5% - 3% 

c) na budownictwo mieszkaniowe, remont, hipoteczne jednorazowo 3% - 6% 
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d) inwestycyjnego jednorazowo 2% - 4% 

e) dla jednostek budżetu terenowego jednorazowo 0,5% - 2,5% 

f) na działalność rolniczą jednorazowo 2% - 4% 

g) o charakterze preferencyjnym wypłacone przy 

udziale środków Banku 
jednorazowo 2% 

h) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych 

i działach specjalnych produkcji rolnej w wyniku 

klęsk żywiołowych z dopłatą odsetek z ARiMR 

jednorazowo 

zgodnie z umowa 

zawartą pomiędzy 

Bankiem a AriMR 

 i) technologiczny Jednorazowo 1% - 3% 

4 

Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia 

bankowego – za każdy rozpoczęty kwartał ważności 

gwarancji 

za każdy rozpoczęty 

kwartał ważności 

gwarancji 

0,5% - 1% 

 

Tabela nr 6 

DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 

KREDYTOWYCH 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 
STAWKA 

1 

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części 

(rat kapitałowych lub odsetek) jednorazowo 

1% – 2% 

min.50,00 zł 

max.300,00 zł 

2 
Wydanie promesy udzielenia kredytu i udzielenie 

gwarancji  
jednorazowo 200,00 zł 

3 

Wydanie promesy udzielenia kredytu technologicznego:   

a) do kwoty 500.000,00 zł jednorazowo 500,00 zł 

b) powyżej 500.000,00 zł – 1.000.000,00 zł jednorazowo 1.000,00 zł 

c) powyżej 1.000.000,00 zł jednorazowo 4.500,00 zł 

4 Sporządzenie na wniosek klienta opinii o rachunku jednorazowo 80,00 zł 

5 Zmiana warunków umowy jednorazowo 1% - 2% 

6 Wydłużenie limitu w rachunku na kolejny okres jednorazowo 1,0% - 3% 

7 

Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności 

Banku  po upływie terminu spłaty oraz wezwań do 

dostarczenia określonych w umowie kredytowej 

dokumentów – od każdego wysłanego monitu 

za każdy wysłany 

monit 
30,00 zł 

8 
Inne czynności związane z obsługą kredytów 

dokonywane na wniosek klienta 
jednorazowo 100,00 zł 

9 
Za sporządzenie aneksu do umowy kredytu (z 

wyłączeniem limitu w RB) 
za każdy aneks 50,00 zł 

10 Za zawarcie ugody z Bankiem  jednorazowo 
1% - 5% kwoty objętej 

ugodą 

11 
Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego lub 

dokumentu mającego moc takiego tytułu 
za każdy dokument 50,00 zł 

12 

Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia  o 

zwolnieniu zastawu rejestrowego oraz zgody na 

wykreślenie hipoteki 

za każdy dokument 60,00 zł 

13 Ubezpieczenie Concordia  jednorazowo 
zgodnie z odrębną 

Umowa 

14 

Działania związane z zapobieganiem skutkom 

ekonomicznym rozprzestrzeniania się COVID-19: 
  

a) Prowizja przygotowawcza od prolongaty 

kredytu i wydłużenia limitu w rachunku  
jednorazowo 

0,00 zł 

b) Prowizja od prolongaty kredytu jednorazowo 0 % 
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c) Prowizja od wydłużenia limitu w rachunku  jednorazowo 0,1% - 0,5% 

d) Zmiana warunków umowy jednorazowo 0,00 zł 

e) Sporządzanie aneksu do umowy kredytowej jednorazowo 0,00 zł 

 

Tabela nr 7 

INNE USŁUGI3 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 
STAWKA 

1 

Polecenie przelewu SEPA:   

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

b) do banków zagranicznych, za przelew 5,00 zł 

2 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach 

EOG 
za przelew 60,00 zł 

3 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do 

banków krajowych) za przelew 
0,25%, min. 50,00 zł 

max.100,00 zł 

4 Polecenie wypłaty za przelew 
0,25%, min. 50,00 zł 

max.100,00 zł 

5 

Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:   

a) z banków krajowych 
od otrzymanego 

przelewu 
25,00 zł 

b) z banków zagranicznych w ramach EOG w 

walucie EUR 

od otrzymanego 

przelewu 
0,00 zł 

c) z banków zagranicznych w ramach EOG w 

walucie innej niż EUR 

od otrzymanego 

przelewu 
40,00 zł 

d) z banków zagranicznych spoza EOG 
od otrzymanego 

przelewu 
40,00 zł 

6 

Dodatkowe opłaty:   

Zwrot nie podjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta 

(opłata pobierana ze zwracanej kwoty) 
od transakcji 

0,15 %, min. 30,00 zł 

max. 100,00 zł 

Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta  
za zlecenie 

75,00 zł + koszty 

banków trzecich 

Realizacja polecenie przelewu w trybie 

niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, 

GBP, PLN 

od transakcji 100,00 zł 

Realizacja polecenie przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80,00 zł 

Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 

przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 
od transakcji 

75,00 zł + koszty 

banków trzecich 

Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia 

emerytalnego i rentowego4 

od otrzymanego 

przelewu 
35,00 zł 

7 Przechowywanie depozytów jednorazowo 0,00 zł 
 

Tabela nr 8 

CZYNNOŚCI KASOWE 

LP RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 
STAWKA 

1 Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane:   

                                                           
3 Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się koszty banków pośredniczących 
4 Uwaga: opłata nie jest pobierana gdy Bank nie pobiera podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od 

otrzymanego świadczenia zagranicznego. 
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a) na rachunki prowadzone w innych bankach 

krajowych, 
za wpłatę 0,5% min. 5,00 zł 

b) na konto Zakładu Energetycznego za wpłatę 4,00 zł 

c) na konto ZUS za wpłatę 12,00 zł  

d) na konto ZUK za wpłatę 3,50 zł 

2 

Wpłaty gotówkowe przekazywane w formie przelewu 

ekspresowego w systemie BlueCash: 
  

a) Klient Banku jednorazowo 25,00 zł 

b) osoba nie będąca w momencie składania 

dyspozycji Klientem Banku 
jednorazowo  30,00 zł 

3 
Wypłaty z konta „zlecenia do wypłaty” (z wszystkich 

kont 500) 
za wypłatę 0,5% min. 10,00 zł 

4 

Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub 

banknotów zniszczonych na obiegowe powyżej 10 szt.: 
  

c) Klient Banku jednorazowo 0,00 zł 

d) osoba nie będąca w momencie składania 

dyspozycji Klientem Banku 
jednorazowo  5,00 zł 

 

Tabela nr 9 

 

KARTY PŁATNICZE VISA Business Debetowa 

1 Wydanie nowej karty do rachunku. jednorazowo 40,00 zł 

2 Wznowienie karty. jednorazowo 40,00 zł 

3 Wydanie duplikatu karty. jednorazowo 40,00 zł 

4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej. jednorazowo 40,00 zł 

5 Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym. jednorazowo 50,00 zł 

6 Obsługa karty debetowej5 miesięcznie 6,00 zł 

7 Transakcje bezgotówkowe. od transakcji 0,00 zł 

8 

Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę:   

a) w kraju od transakcji 3%, min.10,00 zł 

b) za granicą od transakcji 3%, min.30,00 zł 

9 

Transakcje gotówkowe:    

a) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku 

BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z 

zawartymi umowami,6 

od transakcji 0,00 zł 

b) w pozostałych bankomatach w kraju, od transakcji 10,00 zł 

c) w bankomatach za granicą, od transakcji 3%, min. 30,00 zł 

10 

Sprawdzenie salda w bankomacie7   

a) we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku 

BPS SA i innych banków zgodnie z zawartymi 

umowami6 

jednorazowo 0,00 zł 

b) w pozostałych bankomatach w kraju jednorazowo 5,00 zł 

11 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 

Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 
jednorazowo 5,00 zł 

                                                           
5 Uwaga: miesięczna opłata za posiadanie karty pobierana jest 18-tego każdego miesiąca od każdej karty 

wydanej do rachunku 
6 Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 
7 Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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12 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 

usługę 
jednorazowo 10,00 zł 

13 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika. 
jednorazowo 10,00 zł 

14 Zmiana danych Użytkownika karty. jednorazowo 10,00 zł 

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

16 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. jednorazowo 15,00 zł 

17 Rozpatrzenie reklamacji. jednorazowo 0,00 zł 

18 Prowizja od transakcji z CASHBACK jednorazowo 20,00 zł 

 

 

 


