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ZASADY POBIERNIA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU: 

1) „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak dla klientów indywidualnych” zwana dalej 
Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Rutce-Tartak, 
zwanego dalej Bankiem.  

2) Opłaty i prowizje pobierane są:  
a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;  
b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;  
c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;  
d) zgodnie z zawartą umową.  

3) Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w 
dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

4) Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku 
prowadzonego w Banku, mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak 
niż raz na kwartał. 

5) Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.  
6) Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z 

przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 
7) Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

• wpłat i wypłat lokat terminowych,  

• wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat 
kredytów, 

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

8) Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 
9) Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 

również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym.  
10) 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.  

11) Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania 
obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji 
odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu kasowego. 

12) Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
13) Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi zgodnie z posiadanymi 

kompetencjami mogą 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 Banku. 

14) Prezes Zarządu i Wiceprezesi mogą ustalić odmienne stawki odbiegające od zawartych w Taryfie, zgodnie z 
nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 

15) W przypadku otwarcia/zamknięcia rachunku prowizje/opłaty okresowe pobierane są proporcjonalnie do liczby dni 
trwania umowy w danym okresie rozliczeniowym. 

16) Prowizje i opłaty od rachunków prowadzonych dla PKZP i Rad Rodziców pobierane są w wysokości jak dla Konta-
Standard. 

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

18) Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą 
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.  

 



 

TAB.1- RACHUNKI BANKOWE 

 TAB.1.1 OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM (TYPU ROR) 

LP. Rodzaj usług 

(czynności) 

Typ 

 pobierania 

STAWKA 

Konto 

Spoko 

 

Konto 

Spoko 

Plus 

Konto 

Standard 

Konto 

Senior 

PRP 

(Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy) 

Rachunki wycofywane  z oferty 

(założone do 31.08.2018 r.) 

rachunki ROR „szczęśliwa 7” 

1.1.1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.1.2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 3 zł 2 zł 0 zł 3 zł 0 zł 

USŁUGI ZWIĄZANE Z  UMOWĄ O PROWADZENIE RACHUNKU 

1.1.3.1 Prowadzenie rachunku 

oszczędnościowego w 

PLN 

 

miesięcznie 

 

Brak usługi 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

1.1.3.2 Prowadzenie rachunku 

oszczędnościowego w 

EUR 

 

miesięcznie 

 

Brak usługi 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

1.1.3.3 Prowadzenie rachunku 

płatniczego  

(pomocniczego) 

 

miesięcznie 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

 

3 zł 

 

2 zł 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

1.1.4 Usługa TELE Info miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

1.1.5 Usługa SMS Info miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1.1.6 Usługa bankowości 

elektronicznej  

(e-BankNet) 

 

miesięcznie 

 

0 zł1 

 

0 zł1 

 

2 zł1 

 

2 zł1 

 

0 zł 

 

2 zł 

 

0 zł 

1.1.7  Za wydanie blankietu 

czekowego 

 

od sztuki 

 

0,50 zł 

 

0,50 zł 

 

0,50 zł 

 

0,50 zł 

 

Nie dotyczy 

 

0,50 zł 

 

0,50 zł 

1.1.8 Opłata za przesyłanie 

wyciągów 

za wyciąg 0 zł 2 

5,00 zł 3     

0 zł 2 

  5,00 zł 3 

0 zł 2 

 5,00 zł 3 

0 zł 2 

5,00 zł 3 

0 zł 2 

5,00 zł 3 

 

0 

5,00 3 

0 

5,00 3 
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1 Opłata zryczałtowana w ramach wszystkich rachunków jednego klienta powiązanych z rachunkiem typu ROR 

2 za pierwszy wyciąg w miesiącu 

3 za każdy kolejny wyciąg wysłany w danym miesiącu 

  

TAB.1.2 PŁATNOŚCI (z wyjątkiem kart płatniczych i obrotu dewizowego) 

LP. Rodzaj usług (czynności) 
Typ 

 pobierania 

STAWKA 

Konto 

Spoko 

 

Konto 

Spoko 

Plus 

Konto 

Standard 

Konto 

Senior 

PRP 

(Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy) 

Rachunki wycofywane  z oferty 

(założone do 31.08.2018 r.) 

rachunki ROR „szczęśliwa 7” 

1.2.1 Polecenie przelewu w systemie ELIKSIR w 

placówce Banku 

za przelew 1 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł1 3 zł 0 zł 

1.2.2 Polecenie przelewu w systemie ELIKSIR 

poprzez e-BankNet 

za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 z1 1 zł 0 zł 

1.2.3 Polecenie przelewu wewnętrznego w 

placówce Banku 

za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł1 1 zł 0 zł 

1.2.4 Polecenie przelewu wewnętrznego 

poprzez e-BankNet 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł1 0 zł 0 zł 

1.2.5 Polecenie przelewu szybkiego (BlueCasch 

od Blue Media) poprzez e-BankNet 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.2.6 Polecenie szybkiego przelewu SORBNET w 

placówce Banku 

za przelew Brak usługi 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

1.2.7 Polecenie zapłaty za realizację Brak usługi 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł1 1 zł 0 zł 

1.2.8 Zlecenie stałe w placówce Banku za realizację  Brak usługi 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł Brak usługi 2,50 zł 0 zł 

1.2.9 Zlecenie stałe w systemie  

e-BankNet 

za realizację 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Brak usługi 0 zł 0 zł 

1zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych- krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 szt. miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich 

kanałów są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 
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TAB.1.3 OBRÓT DEWIZOWY ORAZ PROWADZENIE RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH WALUTOWYCH 

LP. Rodzaj usług (czynności) 
Typ 

 pobierania 

STAWKA Rachunki wycofywane  z oferty 

(założone do 31.08.2018 r.) 

Konto 

Spoko 

 

Konto 

Spoko 

Plus 

Konto 

Standard 

Konto 

Senior 

PRP 

(Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy) 

 

rachunki ROR 

 

„Szczęśliwa 7” 

1.3.1 Otwarcie rachunku 

oszczędnościowego w EUR 

jednorazowo Brak usługi 0 zł 0 zł 0 zł Brak usługi 0 zł 0 zł 

1.3.2 Prowadzenie rachunku 

oszczędnościowego w EUR 

miesięcznie Brak usługi 0 zł  0 zł 0 zł  Brak usługi 0 zł 0 zł 

1.3.3 Opłata za przesyłanie wyciągów 

(za pierwszy wyciąg w miesiącu) 

 

za wyciąg 

 

Brak usługi 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

Brak usługi 

 

0 zł 

 

0 zł 

1.3.4 Opłata za przesyłanie wyciągów 

(za każdy kolejny w danym 

miesiącu) 

 

za wyciąg 

  

Brak usługi 

 

 5 zł  

 

5 zł 

 

5 zł 

 

Brak usługi 

 

5 zł 

 

5 zł 

1.3.5 REALIZACJA (SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM6 

1.3.5.1 Polecenie przelewu SEPA1 złożone 

w formie papierowej w Banku (do 

Banków zagranicznych) 

za przelew Brak usługi 3 3 zł 3 zł Brak usługi 3 zł 0 zł 

1.3.5.2 Polecenie przelewu SEPA1 złożone 

w systemie elektronicznym do 

Banków zagranicznych 

za przelew Brak usługi   1 zł 1 zł 1 zł Brak usługi 1 zł 0 zł 

1.3.5.3 Polecenie przelewu SEPA1 (do 

Banków krajowych ) 

za przelew Brak usługi    20 zł 20 zł 20 zł Brak usługi 20 zł 20 zł 

1.3.5.4 Polecenia przelewu w walucie 

obcej /polecenie wypłaty 2            

(w tym:TARGET3, SWIFT4) 

za przelew Brak usługi  30 zł 30 zł 30 zł Brak usługi 30 zł 30 zł 

1.3.5.5.  Walutowe przekazy krajowe 

pomiędzy rachunkami walutowymi 

prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku 

BPS S.A. 

 

za przelew 

 

Brak usługi 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

Brak usługi 

 

20 zł 

 

20 zł 
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1.3.5.6. Realizacja polecenia przelewu w 

trybie niestandardowym („pilnym”) 

dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

za przelew Brak usługi 150 zł 150 zł 150 zł Brak usługi 150 zł 150 zł 

1.3.5.7 Realizacja polecenia przelewu z 

opcją kosztową OUR  

za przelew Brak usługi 130 zł 130 zł 130 zł Brak usługi 130 zł 130 zł 

1.3.5.8 Zmiana/korekty/odwołania 

zrealizowanego przekazu w 

obrocie dewizowym, wykonane na 

zlecenie klienta. 

 

za dyspozycję 

 

Brak usługi 

 

100 zł            
+ koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł                       
+ koszty 

rzeczywiste

  

 

100 zł            
+ koszty 

rzeczywiste

  

 

Brak usługi

  

 

100 zł                        
+ koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł                                     
+ koszty  

rzeczywiste 

1.3.5.9 Wydanie na prośbę Klienta 

zaświadczenia potwierdzającego 

wykonanie przekazu w obrocie 

dewizowym 

za 

zaświadczenie  

 

Brak usługi 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

Brak usługi 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

1.3.6 

 

REALIZACJA (SKUP) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM OTRZYMYWANYCH Z BANKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, W TYM ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-

RENTOWE 6 

1.3.6.1 Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego z banków krajowych 

za otrzymany 

przelew 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

1.3.6.2 Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego z banków 

zagranicznych w ramach EOG5          

w walucie EUR 

 

za otrzymane 

polecenie 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

1.3.6.3 Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego z banków 

zagranicznych w ramach EOG5           

w walucie innej niż EUR 

 

za otrzymane 

polecenie 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

1.3.6.4 Realizacja przelewu walutowego 

otrzymanego z banków 

zagranicznych spoza EOG5 

 

za zlecenie 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

1.3.6.5 Zlecenie poszukiwania przekazu           

w obrocie dewizowym/ 

postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie klienta. 

 

za zlecenie 

 

100 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

 

100 zł 

+koszty rzeczywiste 
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Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli 

przyczyną reklamacji były błąd banku. 

1.3.7 CZEKI ZAGRANICZNE 

1.3.7.1 Inkaso czeków  

(dodatkowo „opłata porto” oraz ewentualna 

opłata potracona przez bank zagraniczny) 

od kwoty czeku 0,25 % 

min. 20 zł 

max. 100 zł 

0,25 % 

min. 20 zł 

max. 100 zł 

0,25 % 

min. 20 zł 

max. 100 zł 

0,25 % 

min. 20 zł 

max. 100 zł 

0,25 % 

min. 20 zł 

max. 100 zł 

0,25 % 

min. 20 zł 

max. 100 zł 

0,25 % 

min. 20 zł 

max. 100 zł 

1.3.7.2 Zwrot nieopłaconego czeku przez 

płatnika- opłata jest pobierana od 

podawcy czeku 

jednorazowo 50 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

50 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

50 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

50 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

50 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

50 zł 

+koszty 

rzeczywiste 

50 zł 

+koszty rzeczywiste 

1.3.7.3 Zryczałtowana opłata pocztowa 

„opłata porto” 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

UWAGI: 

1 Przelew SEPA: 

To szybka i pewna oraz tania forma płatności w EUR. Jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 

Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA-SCT (SEPA Credit Transfer), spełniające następujące warunki: 

  -  waluta transakcji EUR 

- dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony 

(w przypadku Polski: PL). 

- Występuje opcja kosztowa „SHA”, co oznacza, że prowizje i opłaty banku zleceniodawcy pokrywa zleceniodawca a banku odbiorcy- beneficjent (odbiorca). 

- przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych. 

- bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer).  

- tryb realizacji standardowy. 

 

2  Polecenie wypłaty: 

Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza 

polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta), nie spełniająca warunków przelewu SEPA. 

 

 3  Polecenie przelewu TARGET  

     Usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy za 

pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2, 
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4  SWIFT (kod BIC) międzynarodowy kod identyfikujący instytucję finansową będącą uczestnikiem systemu SWIFT i nadany przez SWIFT 

5  EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. 

 6  Dla osób nie prowadzących rachunku w Banku opłaty pobierane są jak dla Konta Standard 

Minimalna kwota wymagana na rachunku wynosi: 

 EURO z minimalnym wkładem 10 EUR, 

Otwieranie i prowadzenie rachunku lokat terminowych odbywa się w oparciu o Ramową umowę rachunku lokat terminowych w walutach wymienialnych. 

Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy opiewających na kwoty od równowartości PLN 20.000,00 w przypadku, gdy 

BS w Rutce-Tartak dokonuje sprzedaży/odkupu środków. 

 

 

TAB. 1.4 KARTY I GOTÓWKA 

LP. Rodzaj usług (czynności) 
Typ 

 pobierania 

STAWKA 

Konto 

Spoko 

Konto 

Spoko 

Plus 

Konto 

Standard 

Konto 

Senior 

  PRP 

(Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy) 

Rachunki wycofywane  z oferty 

(założone do 31.08.2018 r.) 

rachunki ROR „Szczęśliwa 7” 

1.4.1 Wpłata gotówki na rachunek  

w placówce Banku 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   0 zł 0 zł 0 zł 

1.4.2 Wypłata gotówki z rachunku w 

placówce Banku 

za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   0 zł 0 zł 0 zł 

1.4.3 Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   0 zł 0 zł 0 zł 

1.4.4 Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   0 zł 0 zł 0 zł 

1.4.5 
Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł   10 zł 10 zł 10 zł 

1.4.6 Obsługa karty debetowej miesięcznie 1 zł 1 zł 2 zł 1 zł   0 zł 2 zł 0 zł 

1.4.7 Obsługa karty kredytowej miesięcznie Brak usługi Brak usługi Brak usługi Brak usługi   Brak Usługi Brak Usługi Brak Usługi 

1.4.8 Wypłata gotówki kartą we 

wskazanych bankomatach grupy, 

do której należy Bank 

 

za wypłatę 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

   

0 zł2 

 

0 zł 

 

0 zł 
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1.4.9 Wypłata gotówki kartą w 

pozostałych bankomatach w kraju1 

za wypłatę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł   5 zł2 5 zł 5 zł 

1.4.10 
Wypłata gotówki kartą w 

bankomatach/placówkach 

bankowych poza granicami kraju1 

od kwoty 

wypłaty 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

   

5 zł2 

 

5 zł 

 

5 zł 

1.4.11 Wypłata gotówki kartą w kasie 

Poczty Polskiej/innego banku w kraju 

(gdy udostępnia usługę) 

za wypłatę 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł   10 zł 10 zł 10 zł 

1.4.12 Bezgotówkowa transakcja płatnicza 

kartą w kraju 

za transakcję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   0 zł 0 zł 0 zł 

1.4.13 Bezgotówkowa transakcja płatnicza 

kartą w krajach UE1 

za transakcję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   0 zł 0 zł 0 zł 

1.4.14 Bezgotówkowa transakcja płatnicza 

kartą w krajach poza UE1 

za transakcję 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł   Brak usługi 0 zł 0 zł 

1.4.15 Zastrzeżenie karty w placówce 

Banku 

za zastrzeżenie 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł   30 zł 30 zł 30 zł 

1.4.16 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 

na wniosek użytkownika 

za czynność 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł   8 zł 8 zł 8 zł 

 

1 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  
2 zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych- wypłaty gotówki w bankomatach nie należących do Banku w pakiecie 5 szt. miesięcznie, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną           

w miesiącu kalendarzowym wypłatę gotówki w bankomatach nie należących do Banku- Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 
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TAB 1.5 INNE USŁUGI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

LP. Rodzaj usług 

(czynności) 

Typ 

 pobierania 

STAWKA Rachunki wycofywane  z oferty 

(założone do 31.08.2018 r.) 

Konto 

Spoko 

 

Konto 

Spoko 

Plus 

Konto 

Standard 

Konto 

Senior 

PRP 

(Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy) 

 

rachunki ROR 

  

 

 

„Szczęśliwa 7” 

1.5.1 Dyspozycja 

zablokowania/odbloko

wania dostępu 

użytkownika do systemu 

e-BankNet- na wniosek 

Klienta 

 

za dyspozycję 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł  

 

5 zł  

1.5.2 Zmiana dyspozycji 

usługi SMS Info lub 

zmiana nr telefonu 

za dyspozycję 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

1.5.3 Wydanie nowego hasła 

aktywacyjnego do 

systemu e-BankNet 

za dyspozycję 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł  5 zł  

1.5.4 powiadomienia SMS 

(w usłudze SMS Info)              

na krajowy nr. telefonu 

 za 1 SMS 

(pobierana 

miesięcznie 

zbiorczo) 

0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

1.5.5 Autoryzacja transakcji 

 SMS-em 

 na krajowy nr. telefonu 

za 1 SMS 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

1.5.6. Powiadomienie SMS 

oraz autoryzacja 

transakcji SMS na 

zagraniczny nr. telefonu 

 

za 1 SMS 

 

1 zł 

 

1 zł 

 

1 zł 

1.5.7 odpis wyciągu z 

rachunku  

za wyciąg 5 zł (4,07 zł +23% VAT) 5 zł (4,07 zł +23% VAT) 5 zł (4,07 zł +23% VAT) 
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1.5.8 odpis dokumentu 

źródłowego operacji na 

rachunku 

 

za dokument 

 

2 zł (1,63 zł + 23% VAT) 

 

2 zł (1,63 zł + 23% VAT) 

 

2 zł (1,63 zł + 23% VAT) 

1.5.9 Sporządzenie 

zestawienia transakcji 

płatniczych (na wniosek 

posiadacza rachunku): 

 

za każdy miesiąc 

 

5 zł ( 4,07 zł + 23% VAT)  

 

5 zł ( 4,07 zł + 23% VAT) 

 

5 zł ( 4,07 zł + 23% VAT) 

1.5.10 zmiana karty wzorów 

podpisów 

za zmianę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

1.5.11 przyjęcie/zmiana/   

odwołanie dyspozycji 

(oświadczenia) w 

sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek 

śmierci 

 

za dyspozycję 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

1.5.12 Zachowanie nr NRB na 

wniosek klienta w 

związku ze zmianą 

rodzaju rachunku 

 

jednorazowo 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

20 zł 

 

Brak usługi 

 

Brak usługi 

1.5.13 Dokonanie blokady 

środków na rachunku z 

tytułu zabezpieczenia 

spłaty zaciągniętych 

kredytów w Banku 

 

za blokadę 

 

Brak 

Usługi 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

0 zł 

1.5.14 Dokonanie blokady 

środków na rachunku z 

tytułu zabezpieczenia 

spłaty zaciągniętych 

kredytów w innym 

banku 

 

za blokadę 

 

Brak 

Usługi 

                         

                           50 zł(40,65 + 23% VAT)  

 

50 zł 

 

50 zł 

1.5.15 Potwierdzenie 

dokonania blokady 

środków 

za potwierdzenie Brak 

Usługi 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

1.5.16 Wydanie zaświadczenia 

o posiadanym rachunku 

płatniczym 

za zaświadczenie 20 zł (16,26 + 23% VAT) 20 zł (16,26 + 23% VAT) 20 zł (16,26 + 23% VAT) 
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TAB. 2- RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W PLN 

LP. Rodzaj usług (czynności) 
Typ 

 pobierania 

Stawka 
Dla osób posiadających rachunek typu ROR  

W Banku 

(Konto-Spoko, Konto Spoko Plus, Konto 

Standard, Konto-Senior) 

Dla posiadaczy PRP oraz osób 

nieposiadających rachunku typu 

ROR w Banku  

 

2.1 Prowadzenie rachunku 

oszczędnościowego w PLN 

miesięcznie Zgodnie z warunkami rachunku typu ROR 5 zł 

2.2 Usługa TELE Info miesięcznie Zgodnie z warunkami rachunku typu ROR 5 zł 

2.3 Usługa SMS Info miesięcznie Zgodnie z warunkami rachunku typu ROR 0 zł 

2.4 Usługa bankowości elektronicznej  

(e-BankNet) 

miesięcznie Zgodnie z warunkami rachunku typu ROR 2 zł 

2.5 Wpłata gotówki na rachunek  

w placówce Banku 

za wpłatę 0 zł 0 zł 

2.6 Wypłata gotówki z rachunku w placówce Banku1 za wypłatę 10 zł 10 zł 

2.7 Polecenie przelewu w systemie ELIKSIR w placówce Banku1 za przelew 10 zł 10 zł 

2.8 Polecenie przelewu w systemie ELIKSIR poprzez e-BankNet1 za przelew 10 zł 10 zł 

2.9 Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku1 za przelew 10 zł 10 zł 

2.10 Polecenie przelewu wewnętrznego poprzez e-BankNet1 za przelew 10 zł 10 zł 

2.11 Polecenie przelewu szybkiego (BlueCasch od Blue Medii) poprzez 

e-BankNet1 

za przelew 15 zł 15 zł 

2.12 powiadomienia SMS 

(w usłudze SMS Info) na krajowy nr. telefonu 

za 1 SMS 0,20 zł 0,20 zł 

2.13 Autoryzacja usługi hasłem SMS na krajowy nr. telefonu za 1 SMS 0,15 zł 0,15 zł 

2.14 Powiadomienie SMS oraz autoryzacja transakcji SMS na 

zagraniczny nr. telefonu 

za 1 SMS 1 zł 1 zł 

2.15 odpis wyciągu z rachunku  za wyciąg 5 zł (4,07 zł +23%VAT) 5 zł(4,07 zł + 23%VAT) 

2.16 odpis dokumentu źródłowego operacji na rachunku za dokument 2 zł (1,63 zł +23%VAT) 2 zł (1,63 zł +23%VAT) 
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2.17 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek posiadacza rachunku): 

2.17.1 Za każdy miesiąc roku bieżącego 

 

za zestawienie 5 zł (4,07+23% VAT) 5 zł (4,07+23% VAT) 

2.17.2 Za każdy miesiąc roku ubiegłego 

 

za zestawienie 10 zł (8,13zł +23%VAT) 10 zł (8,13zł+23%VAT) 

2.18 zmiana karty wzorów podpisów za zmianę 5 zł 5 zł 

2.19 przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji (oświadczenia) w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za dyspozycję 20 zł 20 zł 

2.20 Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym za 

zaświadczenie 

20 zł(16,26zł+23%VAT) 20zł(16,26zł+23%VAT)  

Obsługa wkładów oszczędnościowych oraz lokat terminowych (dotyczy rachunków wycofywanych z oferty założonych do 31.08.2018 r.) 

2.20  Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej: 

- a’vista 

- terminowej 

- umorzenie utraconej książeczki 

- przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 

 

10 zł 

2 zł 

10 zł 

15 zł 

2.21  Za likwidację książeczki obiegowej i terminowej 5 zł 

2.22  Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenie) 

posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci 

 

20 zł 

1Pierwsza z usług w pkt od 2.6 do 2.11 w miesiącu jest zwolniona z opłaty 
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TAB. 3- USŁUGI RÓŻNE 

LP. Rodzaj usług (czynności) Typ pobierania STAWKA 

3.1 Wpłata gotówkowa lub przekaz na rachunek bankowy prowadzony w obcym 

banku: 

  

3.1.1 Na druku standardowym od kwoty operacji 0,5 % min. 3,50 zł 

3.1.2 Na druku niestandardowym od kwoty operacji 0,5 % min. 4,50 zł 

3.2 Wpłata gotówkowa lub przekaz na rachunek bankowy prowadzony w Banku:   

3.2.1 na druku standardowym  za wpłatę 0 zł 

3.2.2 na druku niestandardowym lub na podstawie zlecenia ustnego za wpłatę 1 zł 

3.3 Wpłata „PRIORYTET” 

(pobierana dodatkowo niezależnie od pkt. 3.1.1 i 3.1.2) 

za przekaz 1 zł 

3.4 Wpłata gotówkowa lub przekaz na rzecz Organizacji Społecznej (fundacje, 

stowarzyszenia, OPP) lub kościelnej 

za przekaz 1 zł 

3.5 Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu/scanu:   

3.5.1 Krajowego za stronę 6,15 zł (5 zł + 23 % VAT) 

3.5.2 Zagranicznego za stronę 12,30 zł (10 zł + 23 % VAT) 

3.6 
Poszukiwanie rachunków -na nazwisko jednej osoby, 

zlecone przez składającego zapytanie1 
od zapytania 24,60 zł (20 zł + 23 % VAT) 

3.7 
Wymiana banknotów i nieposortowanych monet na inne (powyżej 50 szt.) 

od kwoty 0,5 % min. 20 zł 

3.8 
Inne (zaświadczenia, kserokopie,  itp.) 

od dokumentu 20 zł (16,26 zł + 23% VAT) 

3.9 
Przyjęcie zgłoszenia(zastrzeżenia) o utracie lub odwołanie zgłoszenia 

(zastrzeżenia) o utracie blankietów czekowych i dokumentu tożsamości 
za zgłoszenie/ 

odwołanie 

50 zł  (40,65 zł + 23% VAT) 

3.10 
Nieuzasadniona reklamacja 

jednorazowo 50 zł 

3.11 Tłumaczenie zagranicznych dokumentów za rozpoczętą stronę 50 zł  
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3.12 Potwierdzenie przyjęcia do wiadomości umowy o przelew wierzytelności z OMPR 

na rzecz obcego Banku 

za potwierdzenie 24,60 zł 

(20,00 zł + 23% VAT) 

3.13 Prowadzenie rachunku pomocniczego założonego z inicjatywy Banku Miesięcznie 0 zł 

1 Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.  

TAB. 4 - KREDYTY 

TAB 4.1 KREDYT ODNAWIALNY/DEBET W RACHUNKU (typu ROR)  

LP. Rodzaj usług 

(czynności) 

Typ 

 pobierania 

STAWKA Rachunki wycofywane  z oferty 

(założone do 31.08.2018 r.) 

Konto 

Spoko 

 

Konto 

Spoko 

Plus 

Konto 

Standard 

Konto 

Senior 

PRP 

(Podstawowy 

Rachunek 

Płatniczy) 

 

rachunki ROR 

 

 

„Szczęśliwa 7” 

4.1.1 Rozpatrzenie wniosku  

o kredyt /debet -prowizja 

przygotowawcza 

jednorazowo od 

wnioskowanej 

kwoty 

 

Brak Usługi 

 

Brak Usługi 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

Brak Usługi 

 

0 zł 

 

Brak Usługi 

4.1.2 udzielenie kredytu jednorazowo od 

wnioskowanej 

kwoty 

 

Brak Usługi 

 

Brak Usługi 

1 % 

min. 100 zł 

1 % 

min. 100 zł 

 

Brak Usługi 

 

0 zł 

 

Brak Usługi 

4.1.3 Udzielenie debetu jednorazowo od 

wnioskowanej 

kwoty 

 

Brak Usługi 

 

Brak Usługi 

 

0 zł 

 

0 zł 

 

Brak Usługi 

 

0 zł 

 

Brak Usługi 

4.1.4 Obsługa kredytu w 

rachunku 

miesięcznie Brak usługi Brak usługi 0 zł 0 zł Brak Usługi 0 zł Brak Usługi 

4.1.5 Obsługa debetu w 

rachunku 

miesięcznie Brak usługi Brak usługi 2 zł 2 zł Brak Usługi 0 zł Brak Usługi 

 

Pozostałe opłaty związane z obsługą kredytów analogiczne jak w TAB 4.2 
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TAB 4.2 KREDYT KONSUMENCKIE, MIESZKANIOWE I HIPOTECZNE 

LP. Rodzaj usług (czynności) Typ 

pobierania 

STAWKA 

4.2.1 Rozpatrzenie wniosku  

o kredyt  

jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

0 % 

4.2.2 Udzielenie kredytu 

 na okres do 1 roku 

jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

1 % 

min. 100 zł 

4.2.3 Udzielenie kredytu 

 na okres powyżej 1 roku do 3 lat 

jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

1,5 % 

min. 100 zł 

4.2.4 Udzielenie kredytu 

 na okres powyżej 3 lat 

jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

2 % 

min. 100 zł 

4.2.5 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej przedmiot 

kredytowania lub zabezpieczenia spłaty kredytu 

jednorazowa 0 zł 

4.2.6 Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowa 0 zł 

4.2.7 Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 1 % 

min. 100 zł 

4.2.8 
Zmiana rodzaju stopy procentowej/zasad naliczania oprocentowania   

 

od kwoty wysokości kredytu 

na dzień zmiany 

0,5 % 

min. 300 zł 

4.2.9 
Rozpatrzenie wniosku w sprawie zwolnienia (odłączenia) części 

zabezpieczenia oraz sporządzenie aneksu do umowy kredytowej  
za aneks 300 zł 

4.2.10 Przejęcie długu lub zmiana oznaczenia kredytobiorcy za aneks 200 zł 

4.2.11 Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 200 zł 

4.2.12 Sporządzanie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł (16,26 zł +23% VAT) 

4.2.13 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów 

za zaświadczenie 50 zł (40,65 zł +23% VAT) 
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4.2.14 Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia o aktualnym stanie zadłużenia 

zawierającego nr rachunku do spłaty i promesę wykreślenia hipoteki 

za zaświadczenie 200 zł (162,60+ 23%VAT) 

4.2.15 Wydanie opinii bankowej w zakresie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności 

kredytowej)  

za opinię 100 zł (81,30 zł +23%VAT) 

4.2.16 Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych nt. kredytu na wniosek 

Kredytobiorcy 

za zaświadczenie 20 zł (16,26 zł +23% VAT) 

4.2.17 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 30 zł (24,39 zł +23%VAT) 

4.2.18 Wysyłanie wezwań do zapłaty za wezwanie 15 zł 

4.2.19 Inne czynności związane z obsługą kredytu za czynność 50 zł (40,65 zł +23%VAT) 

 


