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ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łomży dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Łomży, 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. 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. 

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

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

6. 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. 

7. 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. 

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

9. 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. 

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

11. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych z 
Bankiem. 
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RACHUNKI 
 
TAB. 1 Konta osobiste 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

POLKONTO1) POL-KONTO 
SENIOR1) 

POL-KONTO 
STUDENT1)3) 

POL-KONTO 
JUNIOR1) 

PODSTAWO
WY 

RACHUNEK 
PŁATNICZY 

1. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego2),  

miesięcznie 3 zł 2 zł 2 zł 0 zł 0 zł 

2. Elektroniczne kanały dostępu: 

3. Usługa bankowości elektronicznej: 

3.1 dostęp do systemu miesięcznie 3 zł 2 zł 1 zł 1 zł 0 zł 

3.2 

wysłanie hasła 
aktywacyjnego lub hasła 
jednorazowego za pomocą 
sms 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.3 
wydanie lub wysłanie 
koperty z hasłem 
aktywacyjnym 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.4 wydanie  tokena 220 zł+ VAT 120 zł+ VAT 120 zł+ VAT 120 zł+ VAT  120 zł+ VAT 

3.5 
Powiadamianie SMS4) o 
zmianie salda rachunku 

miesięcznie 
zbiorczo za każdy 
sms wysłany przez 
Bank w ostatnim 

dniu miesiąca 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

3.6 Usługa bankowości telefonicznej - udzielanie informacji o saldzie rachunku: 

3.6.1. Telefonicznie na hasło opłata miesięczna 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł - 

3.6.2. Usługa bankofon  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata  gotówki5) za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Polecenie przelewu  

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 w placówce Banku 

za przelew 

3zł 3zł 3 zł 3 zł 3 zł 

5.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 

5.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)5): 

5.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł14) / 5 zł 

5.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł14)/ 0 zł 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET 

5.3.1 w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

POLKONTO1) POL-KONTO 
SENIOR1) 

POL-KONTO 
STUDENT1)3) 

POL-KONTO 
JUNIOR1) 

PODSTAWO
WY 

RACHUNEK 
PŁATNICZY 

5.3.2 
 w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

Przekazy w obrocie dewizowym:18) 

6. Polecenie przelewu SEPA19) 

6.1 w placówce Banku: 

6.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.1.2 do banków zagranicznych 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.2 w systemie bankowości internetowej: 

6.2.1 do banków krajowych 

za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7. Polecenie przelewu TARGET20)/SWIFT21) w EUR w ramach EOG7) 22) 

7.1 w placówce Banku 

za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8. Polecenie przelewu w walucie obcej23) (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty6) 24): 

8.1 w placówce Banku 

za przelew 

0,25% 
min. 40 zł, 
max. 300 zł 

0,25% 
min. 40 zł, 
max. 300 zł 

0,25% 
min. 40 zł, 
max.300 zł 

0,25% 
min. 40 zł, 
max. 300 zł 

0,25% 
min. 40 zł, 
max. 300 zł 

8.2 
w systemie bankowości 
internetowej 

0,25% 
min. 30 zł, 
max.200 zł 

0,25% 
min. 30 zł, 
max. 200 zł 

0,25% 
min. 30 zł, 
max. 200 zł 

0,25% 
min. 30 zł, 
max. 200 zł 

0,25% 
min. 30 zł, 
max.200 zł 

8.3 

Polecenie przelewu w 
walucie obcej pomiędzy 
rachunkami prowadzonymi 
w Grupie BPS 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

9.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9.4 
z banków zagranicznych 
spoza EOG  

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10. Dodatkowe opłaty: 

10.1 

Zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu na wniosek Klienta 
(opłata pobierana ze 
zwracanej kwoty) 

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 

0,15% 
min. 20 zł, 
max. 100 zł 

0,15% 
min. 20 zł, 
max. 100 zł 

10.2 
Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające 

za zlecenie 
75 zł + 
koszty 

banków 

75 zł + 
koszty 

banków 

75 zł + 
koszty banków 

trzecich 

75 zł + 
koszty banków 

trzecich 

75 zł + 
koszty 

banków 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

POLKONTO1) POL-KONTO 
SENIOR1) 

POL-KONTO 
STUDENT1)3) 

POL-KONTO 
JUNIOR1) 

PODSTAWO
WY 

RACHUNEK 
PŁATNICZY 

wykonane na zlecenie 
Klienta8) 

trzecich trzecich trzecich 

10.3 

Realizacja polecenia 
przelewu w trybie 
niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w EUR, 
USD, GBP, PLN 

od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

10.4 
Realizacja polecenia 
przelewu z opcją kosztową 
OUR 

za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

10.5 

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 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków 
trzecich 

10.6 
Opłata za obsługę 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego i rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

10.7 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. Zlecenie stałe 

11.1 

rejestracja zlecenia stałego: 
w placówce Banku/ w 
systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: 

11.2.1 w placówce Banku 

za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł 

11.2.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.3 realizacja zlecenia stałego: 

11.3.1 na rachunek w  Banku 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 14) 

11.3.2 
na rachunek w innym Banku 
krajowym 

1 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11.3.2 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12. Polecenie zapłaty 

12.1 
Rejestracja polecenia 
zapłaty: placówka/ system 
bankowości internetowej 

za zlecenie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.2 
Modyfikacja/ odwołanie 
polecenia zapłaty 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

12.3 
Realizacja z rachunku 
Posiadacza 

1 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Karty debetowe9): VISA Classic Debetowa 

13.1 
Wydanie/wznowienie karty 
płatniczej debetowej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

POLKONTO1) POL-KONTO 
SENIOR1) 

POL-KONTO 
STUDENT1)3) 

POL-KONTO 
JUNIOR1) 

PODSTAWO
WY 

RACHUNEK 
PŁATNICZY 

13.2 Wydanie duplikatu karty10) 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

13.3 
Wydanie nowej karty w 
miejsce karty zastrzeżonej10) 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

13.4 Obsługa  karty debetowej: 

13.4.1 

Standardowo (bez 
uruchomionych  usług 
dodatkowych dostępnych w 
bankomacie) 

miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 

13.4.2 
Uruchomione usługi 
dodatkowe dostępne w 
bankomacie 

miesięcznie 2 zł 2 zł 2  zł 2 zł 0 zł 

13.5 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.6 Wypłaty gotówki: 

13.6.1 

we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS i 
innych bankach krajowych 
oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi 
umowami11) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.6.2 
w innych bankomatach w 
kraju 

1% min. 3 zł 1% min. 3 zł 1% min. 3 zł 1% min. 3 zł 
0 zł15)/ 

1% min. 3 zł 

13.6.3 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach 
EOG w walucie EUR 

1% min. 3 zł 1% min. 3 zł 1% min. 3 zł 1% min. 3 zł 1% min. 3 zł 

13.6.4 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach 
EOG w walucie obcej, innej 
niż EUR oraz poza EOG 

3%, min. 10 zł 
3%, min. 10 

zł 
3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 

 3%, min. 10 
zł (wypłaty 

możliwe 
jedynie w 

ramach EOG) 

13.6.5 
w punktach akceptujących 
kartę w kraju 

3%, min. 10 zł 
3%, min. 10 

zł 
3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 

 3%, min. 10 
zł 

13.6.6 
w punktach akceptujących 
kartę za granicą 

3%, min. 10 zł 
3%, min. 10 

zł 
3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 

3%, min. 10 
zł 

13.6.7 
w placówkach Poczty 
Polskiej 

3%, min. 10 zł 
3%, min. 10 

zł 
3%, min. 10 zł 3%, min. 10 zł 

3%, min. 10 
zł 

13.6.8 
Awaryjna wypłata gotówki 
za granicą po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

13.7 
Sprawdzanie salda w 
bankomacie12) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.8 
Powtórne generowanie i 
wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.9 
Telefoniczne odblokowanie 
numeru PIN na wniosek 
Użytkownika 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

POLKONTO1) POL-KONTO 
SENIOR1) 

POL-KONTO 
STUDENT1)3) 

POL-KONTO 
JUNIOR1) 

PODSTAWO
WY 

RACHUNEK 
PŁATNICZY 

13.10 
Zmiana danych Użytkownika 
karty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

13.11. 
Czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.12 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

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

13.14 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Wyciąg z rachunku bankowego: 

14.1 
wyciąg miesięczny wysłany 
pocztą elektroniczną   

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 

Wyciąg odbierany osobiście 
przez właściciela rachunku 
lub osobę upoważnioną w 
placówce Banku 

 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym: 

14.2.1 
Wysyłany listem zwykłym na 
terenie kraju 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2.2 
Wysyłany listem zwykłym 
częściej niż raz w miesiącu 
na terenie kraju 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 0 zł 

14.3 
duplikat wyciągu 
miesięcznego w placówce 
Banku13) 

za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14.5 

Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji 
przekazu13) 

za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku: 

15.1 
za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

15.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

16. 

Przyjęcie, zmiana lub 
odwołanie dyspozycji 
Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych na 
rachunku na wypadek jego 
śmierci 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

17. Zmiana rodzaju rachunku16) jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 

18. 
Zachowanie numeru 
rachunku przy zmianie 
rodzaju rachunku 16) 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 

19. 

Wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku 
bieżącego 17) 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania  

Stawka  

POLKONTO1) POL-KONTO 
SENIOR1) 

POL-KONTO 
STUDENT1)3) 

POL-KONTO 
JUNIOR1) 

PODSTAWO
WY 

RACHUNEK 
PŁATNICZY 

20. 

Wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku 
poprzedniego17) 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

21.  

Wydanie zaświadczenia lub 
opinii o posiadanym 
rachunku na wniosek 
Klienta 

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

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 

2) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 

3) Opłata za prowadzenie Pol-Konta Student wynosi 2 zł, jeżeli w dniu zawarcia Umowy Posiadacz rachunku okaże ważną legitymację szkoły wyższej. 
Opłata ta będzie wynosiła 2 zł do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 26 roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
Posiadacz ukończy 26 rok życia pobierana będzie opłata za Pol-Konto Student będą pobierane zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji 
obowiązującą od miesiąca następującego, w wysokości właściwej dla PolKonta. 

4) Opłata za Powiadomienia SMS pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym powiadomienia, na wskazany przez 
Posiadacza rachunku numer telefonu, pierwszego dnia roboczego kolejnego miesiąca kalendarzowego. 

5) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem 
wypłaty. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości 
realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 

6) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank  
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana  
w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

7) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 10 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

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

9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku   przy stosowaniu 
kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 

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

11) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

12) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

13) Na życzenie Klienta. 

14) 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. 

15) 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. 

16) Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego. 

17) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 

18) Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, 
przekaz TARGET. 

19) Polecenie przelewu SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, 
Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące 
warunki: 

1) waluta transakcji EUR; 
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
3) koszty „SHA”; 
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). 
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20) Polecenie przelewu TARGET- usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z 
rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem 
systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. 
Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

21) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do realizacji 
przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 

22) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

23) Polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego 
rachunku płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro. 

24) 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). 

 

 

TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT1) 
 

Rachunki Rad Rodziców i innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej 

1. Otwarcie  rachunku płatniczego jednorazowo 
 

0 zł 
 

15 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku 
płatniczego 

miesięcznie 0 zł 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu: 

3.1 Usługa bankowości elektronicznej: 

3.1.1 
wysłanie hasła jednorazowego 
za pomocą sms 

za każdy sms 
wysłany przez 

Bank 
0 zł 0 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówki w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (jednego miesiąca kalendarzowego)3) 

4.2.1 pierwsza wypłata  od kwoty 0 zł 0 zł 

4.2.2 kolejna wypłata od kwoty 15 zł 0 zł 

5. Przelewy 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

5.1.1 

Pierwszy przelew w m-cu 
kalendarzowym w placówce/w 
systemie bankowości 
internetowej/mobilnej2) 

za przelew 

0 zł 
 

1 zł 
 

5.1.2. 

Kolejny przelew w m-cu 
kalendarzowym w placówce/w 
systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

15 zł 1 zł 

5.2 Polecenie przelewu  (w systemie ELIXIR) 5): 

5.2.1 
w placówce Banku - pierwszy 
przelew w m-cu kalendarzowym 

za przelew 

5 zł 5 zł 

5.2.2 
w placówce Banku - kolejny 
przelew w m-cu kalendarzowym 

15 zł 5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT1) 
 

Rachunki Rad Rodziców i innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej 

5.2.3 
w systemie bankowości 
internetowej/ mobilnej 

za przelew - 0 zł 

5.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET/SEPA/TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 

5.3.1 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
SORBNET - w placówce Banku 
(Za przelew drugi i kolejny w m-
cu dla Pol-Efekt) 4) 5) 

za przelew 

 
30 zł 

 
30 zł 

5.3.2 

Polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
SORBNET -w systemie 
bankowości Internetowej 5) 

- 
 

20 zł 

5.3.3 

Polecenie przelewu SEPA do 
banków krajowych – w placówce 
Banku (Za przelew drugi i kolejny 
w m-cu dla Pol-Efekt) 

20 zł 20 zł 

5.3.4 

Polecenie przelewu SEPA do 
banków zagranicznych  – w 
placówce Banku (Za przelew 
drugi i kolejny w m-cu dla Pol-
Efekt) 

 
5 zł 

 
5 zł 

5.3.5 
Polecenie przelewu SEPA do 
banków krajowych – w systemie 
bankowości internetowej 

- 20 zł 

5.3.6 

Polecenie przelewu SEPA do 
banków zagranicznych – w 
systemie bankowości 
internetowej 

- 
 

0 zł 

5.3.7 

Polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT w EUR w ramach 
EOG w placówce Banku (Za 
przelew drugi i kolejny w m-cu 
dla Pol-Efekt) 6) 

 
30 zł 

 
30 zł 

5.3.8 

Polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT w EUR w ramach 
EOG w systemie bankowości 
internetowej 6) 

- 
 

20 zł 

6. Polecenie przelewu/polecenie wypłaty/przelewy otrzymane w walucie obcej: 

6.1 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/polecenie wypłaty: 

6.1.1 
w placówce Banku (Za przelew 
drugi i kolejny w m-cu dla Pol-
Efekt)4) 6) 

za przelew 
 

0,25% min. 40 zł, max. 300 zł 0,25% min. 40 zł, max. 300 zł 

6.1.2 
w systemie bankowości 
internetowej 6) 

- 0,25% min. 30 zł, max. 200 zł 

6.1.3 
polecenie wypłaty w placówce 
Banku (Za przelew drugi i kolejny 
w m-cu dla Pol-Efekt) 

0,25% min. 40 zł, max.300 zł 
(+opłata 15 zł) 

0,25% min. 40 zł, max. 300 zł 

6.1.4 
polecenie wypłaty w systemie 
bankowości internetowej  

za przelew - 0,25% min. 30 zł, max. 200 zł 

6.1.5 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej pomiędzy rachunkami w 
Grupie BPS (Za przelew drugi i 
kolejny w m-cu dla Pol-Efekt)4) 

za przelew 
 

10 zł 
 

10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT1) 
 

Rachunki Rad Rodziców i innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej 

6.2 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

6.2.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

10 zł 10 zł 

6.2.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

 
0 zł 

 
0 zł 

6.2.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej niż 
EUR 

20 zł 20 zł 

6.2.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

 
20 zł 

 
20 zł 

6.3 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

6.3.1 
Realizacja przelewów w trybie 
niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN za przelew 

 
100 zł 

 
100 zł 

6.3.2 
Realizacja przelewu z opcją 
kosztową OUR  

 
80 zł 

 
80 zł 

6.3.3 

Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta7) 

za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 

6.3.4 

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

od transakcji 

 
75 zł + koszty banków trzecich 

 
75 zł + koszty banków trzecich 

6.3.5 

Zwrot niepodjętej  kwoty 
przekazu na wniosek Klienta 
(opłata pobierana ze zwracanej 
kwoty) 

 
0,15% min. 20 zł max. 100 zł 

 
0,15% min. 20 zł max. 100 zł 

6.3.6 
Opłata za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

 
35 zł 

 
- 

6.3.7 

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

od transakcji 
 

0 zł 
 

0 zł 

7. Wyciąg z rachunku bankowego: 

7.1 
wyciąg miesięczny, za miesiąc 
kalendarzowy 

jednorazowo 
 

0 zł 
 

0 zł 

7.2 
duplikat wyciągu miesięcznego 
w placówce Banku8) 

za wyciąg 
 

5 zł 
 

 
5 zł 

7.4 

Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji 
przekazu8) 

za dokument 
 

5 zł 
 

5 zł 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

8.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 

za dokument 

3 zł max. 20 zł za cały rok 
 

3 zł max. 20 zł za cały rok 
 

8.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

5 zł max. 30 zł za cały rok 
 

5 zł max. 30 zł za cały rok 
 

9. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 
dyspozycji Posiadacza rachunku 

za dokument 10 zł - 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy POL-EFEKT1) 
 

Rachunki Rad Rodziców i innych jednostek 
organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej 

w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych 
na rachunku na wypadek jego 
śmierci 

10. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku bieżącego9) 

jednorazowo 5 zł 5 zł 

11. 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za każdy 
miesiąc roku poprzedniego9) 

jednorazowo 10 zł 10 zł 

12.  
Wydanie zaświadczenia lub 
opinii o posiadanym rachunku 
na wniosek Klienta 

jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł 

 
1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 

2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.   
2) Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym z rachunku POL-EFEKT nie został wykonany przelew. 
3) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 

Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 
dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 

4) Również za pierwszy przelew w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym została już wykonana wypłata gotówkowa z rachunku POL-EFEKT. 
5) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank  

w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie 
bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia 
płatniczego. 

6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.3.2, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
8) Na życzenie Klienta. 
9) Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 

 
 

OSZCZĘDNOŚCI 
TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunki lokaty w złotych1) 

1. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 

2. Wpłaty i wypłaty  

2.1 Wpłata gotówki 

za wpłatę lub wypłatę 

0 zł 

2.2 Wypłata gotówki2) 
 

0 zł 

3. Przelewy  

3.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

3.1.1 w placówce Banku za przelew 
0 zł 

 

3.1.2 w systemie bankowości internetowej za przelew 0 zł 

3.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR)3): 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunki lokaty w złotych1) 

3.2.1 w placówce Banku 

za przelew 

5 zł 

3.2.2 w systemie bankowości internetowej 
0 zł 

 

3.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET/TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 

3.3.1 
Polecenie przelewu  w systemie SORBNET - w 
placówce Banku 

za przelew 

30 zł 

3.3.2 
Polecenie przelewu  w systemie SORBNET - w 
systemie bankowości elektronicznej 

20 zł 

3.3.3 
Polecenie przelewu  w systemie TARGET/SWIFT w 
walucie EUR w ramach EOG w systemie 
bankowości internetowej7) 

20 zł 

3.4 Polecenie przelewu SEPA: 

3.4.1 w placówce Banku: 

3.4.2 Do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 

3.4.3 Do banków zagranicznych 5 zł 

3.4.4 w systemie bankowości internetowej: 

3.4.5 Do banków krajowych 

Za przelew 

20 zł 

3.4.6 Do banków zagranicznych 0 zł 

3.5 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych): 

3.5.1 w placówce Banku4) 

za przelew 

0,25% min. 40 zł, max. 300 zł 

3.5.2 w systemie bankowości internetowej4) 0,25% min. 30 zł, max. 200 zł 

3.5.3 
Pomiędzy rachunkami walutowymi  prowadzonymi w Grupie 
BPS 

10 zł 

3.6 Polecenie wypłaty:4) 

3.6.1 w placówce Banku 

za przelew 

0,25% min. 40 zł, max. 300 zł 

3.6.2 w systemie bankowości internetowej 0,25% min. 30 zł, max. 200 zł 

3.7 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

3.7.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

10 zł 

3.7.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 

3.7.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż 
EUR 

20 zł 

3.7.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

3.8 Dodatkowe opłaty za przelewy: 

3.8.1 
Realizacja polecenia przelewu  w trybie niestandardowym 
(„pilnym”) dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 

Od transakcji 100 zł 

3.8.2 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta 9opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty przekazu) 

Od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunki lokaty w złotych1) 

3.8.3 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta5) 

za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 

3.8.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 

3.8.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 

3.8.6 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 

4. 
Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku na wniosek 
Klienta (lub opinii) 

jednorazowo 30,00 zł 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym 

2) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 
dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 

3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank  
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie 
bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia 
płatniczego. 

4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 3.8.1  w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
 
 

KREDYTY 
 

TAB. 4 Kredyty gotówkowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja pobierana łącznie z prowizją za udzielenie kredytu 

1.1 
Kredyt w rachunku płatniczym (oszczędnościowo-
rozliczeniowym POL-KONTO)1) 

jednorazowo od wnioskowanej 
kwoty 

50 zł 

1.2 Pozostałe kredyty konsumpcyjne 
jednorazowo od wnioskowanej 

kwoty 
100 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu: 

2.1 
Kredyt w rachunku płatniczym (oszczędnościowo-
rozliczeniowym POL-KONTO)1) 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

1,5% min. 30 zł 

2.2 Kredyt gotówkowy 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
3% min. 100 zł 

2.3 
Kredyt gotówkowy dla pracowników banków i jednostek 
samorządowych 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

1% 

2.4 
Odnowienie kredytu w rachunku płatniczym na kolejne 12 
miesięcy 

jednorazowo 
od odnawianej kwoty kredytu 

1,5% min. 50 zł 

2.5 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu w rachunku płatniczym 
w okresie trwania umowy 

jednorazowo 
od kwoty prolongowanej 

0,5% min. 100 zł 

2.6 Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym 
od różnicy pomiędzy 

dotychczasową a nową 
wysokością kredytu 

1% min. 50 zł 

2.7 Spłata części lub całości kredytu przed terminem jednorazowo 0 zł 

2.8 Zmiana postanowień umowy o kredyt na wniosek klienta 
jednorazowo, od aneksu 

 
min. 50 zł 

2.9 Wydanie promesy udzielenia kredytu  
jednorazowo od kwoty 

przyrzeczonej 
0,5% min. 50 zł 

2.10 
Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
kredytobiorcy 

jednorazowo 50 zł 

2.11 Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy (od każdej strony) 
10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2.12 Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 50 zł 

2.13 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia Umowy 

jednorazowo za list 

Wg kosztów rzeczywistych 
poniesionych przez Bank – 
koszt listu poleconego ze 

zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru zł 

2.14 Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy2) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 
1) Kredyt w rachunku płatniczym jest nie dostępny dla Posiadaczy rachunku PRP, 
2) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 

 
 

TAB. 5 Kredyty mieszkaniowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Prowizja za rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z 
prowizją za udzielenie kredytu  

jednorazowo od wnioskowanej 
kwoty 

100 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu:  

2.1 do 150.000,00 złotych, jednorazowo od kwoty kredytu 1,70% 

2.2 powyżej 150.000,00 złotych, jednorazowo od kwoty kredytu 1,50% 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu1) jednorazowo od kwoty kredytu 0,5% min. 100 zł 

4. 
Wydłużenie pierwotnego okresu kredytowania na wniosek 
kredytobiorcy 

prowizja pobierana od kwoty 
kredytu pozostałej do spłaty 

0,5% min. 150 zł 

5. 
Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 
lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany 
okresu kredytowania 

od jednorazowej zmiany 100 zł 

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

6.1 do 3 lat trwania Umowy kredytu 
jednorazowo od kwoty spłacanej 

przed terminem 

2% 

6.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu 0% 

7. Podwyższenie kwoty kredytu oraz  od kwoty podwyższanej 2% 

8. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 100 zł 

9. 

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 
Dotyczy: zmiany przedmiotu zabezpieczenia kredytu, umów: 
przejęcia długu, restrukturyzacji i ugody bankowej, zmiany 
wysokości oprocentowania na wniosek klienta i innych zmian. 

za aneks 200 zł 

10. 
Wydanie opinii/zaświadczenia dotyczących posiadanego 
kredytu, spłaty kredytu - na wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 50 zł 

11. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej 
zabezpieczenie spłaty kredytu 

jednorazowo 0 zł 

12. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku jednorazowo 5 zł 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy (od każdej strony) 
10 zł 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 

15. 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia umowy 

jednorazowo za list 
Wg kosztów rzeczywistych 
poniesionych przez Bank – 
koszt listu poleconego ze 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy3) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 

17. 

Prowizja za wcześniejszą spłatę:4) 
Uwaga: 
- stosuje się do kredytów udzielanych do dnia 21.07.2017 roku 
- prowizja pobiera się jednorazowo od kwoty spłaty w dniu spłaty, 
- prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18.12.2011. 

17.1 do 5 lat trwania umowy 
jednorazowo od kwoty spłaconej 

przed terminem 
2% 

17.2 powyżej 5 lat trwania umowy 
jednorazowo od kwoty spłaconej 

przed terminem 
bez opłat 

1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet 
prowizji za udzielenie kredytu. 

2) Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3,00 % spłacanej 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. 
Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w 
przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych lub zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. 

3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
4) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł. Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu 

hipotecznego) w wysokości maksymalnie 2,00% spłacanej 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. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu 
następuje ze względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 000 
zł, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18.12.2011 r. 

 

TAB. 6 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Rozpatrzenie wniosku o kredyt, pobierana łącznie z prowizją za 
udzielenie kredytu 

jednorazowo 150 zł 

2. Udzielenie kredytu: 

2.1 do 150.000,00 złotych, jednorazowo od kwoty kredytu 2% 

2.2 powyżej 150.000,00 złotych, jednorazowo od kwoty kredytu 1,70% 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu1) 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
0,5% min. 150 zł 

4. Rekompensata w przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem2): 

4.1 do 3  lat trwania Umowy kredytu 
jednorazowo od kwoty 

wcześniejszej spłaty 

max. 3% 

4.2 powyżej 3  lat trwania Umowy kredytu 0% 

5. Podwyższenie kwoty kredytu  od kwoty podwyższenia 2% 

6. 
Wydłużenie pierwotnego okresu kredytowania na wniosek 
kredytobiorcy 

od kwoty kredytu pozostałej do 
spłaty 

0,50% min. 150 zł 

7. 
Zmiana terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 
lub odsetek) na wniosek kredytobiorcy, nie powodująca zmiany 
okresu kredytowania. 

za aneks 100 zł 

8. 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

za aneks 200 zł 

9. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 100 zł 

10. 
Wydanie opinii/zaświadczenia dotyczących posiadanego kredytu, 
spłaty kredytu - na wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 50 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

11. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej 
zabezpieczenie spłaty kredytu 

jednorazowo 0 zł 

12. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku jednorazowo 5 zł 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy (od każdej 
strony) 

10 zł 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 20 zł 

15. 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia umowy 

Jednorazowo za list 

wg kosztów rzeczywistych 
poniesionych przez Bank – 
koszt listu poleconego ze 

zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy3) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 

17. 

Prowizja za wcześniejszą spłatę:4) 
Uwaga: 
- stosuje się do kredytów udzielanych do dnia 21.07.2017 roku 
- prowizja pobiera się jednorazowo od kwoty spłaty w dniu spłaty, 
- prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 000 zł, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18.12.2011. 

17.1 do 5 lat trwania umowy 
jednorazowo od kwoty spłaconej 

przed terminem 
2% 

17.2 powyżej 5 lat trwania umowy 
jednorazowo od kwoty spłaconej 

przed terminem 
bez opłat 

1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji 
za udzielenie kredytu. 

2) Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości maksymalnie 3,00% spłacanej 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. Prowizji 
nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku 
Kredytu Mieszkanie Dla Młodych lub zwrotu całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. 

3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
4) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł. Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu 

hipotecznego) w wysokości maksymalnie 2,00% spłacanej 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. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu 
następuje ze względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 000 zł, 
udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18.12.2011 r. 

 
 

INNE USŁUGI 
 

TAB. 7 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 20 zł 

2. 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na 
wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji 
Klientem Banku jednorazowo 

30 zł 

3. 
Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą 
wykonane na zlecenie Klienta2) 

40 zł + koszty rzeczywiste 

4. 
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone 
przez składającego zapytanie3) 

od zapytania 25 zł 

 

1) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
2) Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

 

TAB. 8 Czynności kasowe w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki1): 

1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku od transakcji 0 zł 

1.2 

podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 
*w przypadku zawartych umów z posiadaczem rachunku 
określającym indywidualne warunki, prowizję pobiera się 
zgodnie z umową 

od transakcji 
0,3% 

min. 6 zł max 100 zł 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 

1.3.1 wpłata do 1.000 zł od transakcji 6 zł 

1.3.2 wpłata powyżej 1.000 zł od transakcji 
0,5% 

min. 6 zł max 100 zł 

2. Wpłaty gotówkowe z tytułu opłaty rachunków i należności: 

2.1 
na rachunek Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
prowadzony w Banku  

od transakcji 0 zł 

2.2 
na rachunek Spółdzielni Mieszkaniowej “Perspektywa” w Łomży 
prowadzony w Banku  

od transakcji 0 zł 

2.3 
na rachunki Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych 
prowadzone w innych Bankach 

od transakcji 6 zł 

2.4 za energię elektryczną. od transakcji 3,5 zł 

2.5 wpłaty z tytułu użytkowania telewizji wszystkich operatorów od transakcji 3,5 zł 

2.6 telefony  od transakcji 3,5 zł 

2.7 
wpłaty na rachunek KRUS z tytułu składek ubezpieczeniowych 
rolników indywidualnych 

od transakcji 6 zł 

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. od transakcji 0,3% min. 2 zł 

4. 

Powiadomienie wpłacającego o otrzymaniu zwrotu 
dokonywanej w kasie Banku wpłaty na rachunek w innym 
banku (dotyczy zwrotów wpłat gotówkowych w kasach Banku 
na rachunki w innych bankach krajowych) 

od powiadomienia wg kosztów rzeczywistych 

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. 9 Depozyty wartościowe i rzeczowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt 20 zł 

2. Przechowywanie depozytu:1) za każdy depozyt  

2.1 duplikatów kluczy miesięcznie 20 zł 

2.2 
bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem 
papierów wartościowych  

miesięcznie od każdego 
deponowanego dokumentu 

20 zł 

2.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.) rocznie od jednego dokumentu 
1% wartości 

min. 5 zł max 100 zł 
1) Uwaga:  

− opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz z urzędu przez instytucje wymiaru 
sprawiedliwości, 
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− usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę 
naliczonego podatku wg obowiązującej stawki. 

 
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 
 

TAB. 10 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 
produkt wycofany z oferty sprzedażowej na podstawie Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Łomży nr 76/2012 z dnia 08.10.2012r. 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek płatny na każde 
żądanie w złotych1) 

1. Wydanie książeczki jednorazowo 20 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

3. Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 

4. 
Wypłata gotówki z rachunku dokonana w placówkach Banku 
oraz w Grupie BPS2) 3) 5) 

za wypłatę 0 zł 

5. Polecenie przelewu 

5.1. Polecenie przelewu wewnętrznego w placówce Banku 

za przelew 

1 zł 

5.2. Polecenie przelewu (w systemie Elixir)4)  w placówce Banku 5 zł 

6. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek 
Posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 

za dokument 

3 zł max. 20 zł za cały rok 

7. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek 
Posiadacza rachunku za każdy miesiąc roku bieżącego 

5 zł max. 30 zł za cały rok 

8. 
Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia utraconej 
książeczki oszczędnościowej 

30 zł 

9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 30 zł 

10. Likwidacja wkładów mieszkaniowych  12 zł 

1) W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 
2017 r. w sprawie usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym.  

2) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz 
książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 

3) Koszt potwierdzenia stanu środków na koncie osobistym dla transakcji na kwoty od 500zł do 2 500zł, ustalany jest w oparciu  
o taryfę opłat i prowizji obowiązującą w banku przyjmującym dyspozycję wypłaty. 

4) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank  
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana  
w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę 
realizacji zlecenia płatniczego. 

5) Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji 
dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 


