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POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

 
1. Bank Spółdzielczy w Starej Białej, zwany w niniejszej Taryfie „BS w Starej Białej” pobiera prowizje i opłaty za czynności u usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz 

instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Starej Białej. 
2. Pojęcia stosowane w niniejszej Taryfie oznaczają: 

1) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji osiadacza rachunku z bankiem lub banku z posiadaczem na odległośd, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub 
urządzeo elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 
3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia, 
4) środek identyfikacji elektronicznej - zabezpieczenie, przy użyciu którego BS w Starej Białej uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności 

karta kryptograficzna, hasło z listy haseł jednorazowych, hasło SMS,  PIN do teleserwisu. 
3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 
4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla 

się do pełnego grosza w górę. 
5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego. 
6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 
7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo 

bezgotówkowej. 
8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się zaksięgowanie 

prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. 
9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 
2) cyklicznie, 
3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS w Starej Białej. 

10. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach: 
1) 25 dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za użytkowanie kart, 
2) ostatniego dnia miesiąca -  w przypadku pozostałych opłat i prowizji. 

11. Opłaty roczne pobrane z góry od klientów indywidualnych są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od 
pobrania opłaty. 

12. Klienci indywidualni mogą wybrad dowolny pakiet taryfowy z aktualnej oferty banku: 
1) Unikonto Rodzinne – przeznaczonego dla klientów indywidualnych, którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, dodatki, zasiłki oraz inne kwoty, o których 

mowa w art. 833 § 6 i 7 ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem świadczeo alimentacyjnych, 
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2) Unikonto Bankier - przeznaczonego dla klientów indywidualnych zatrudnionych lub będących członkiem Rady Nadzorczej w sektorze instytucji finansowych tj. banku, 
kasach oszczędnościowych, zakładach ubezpieczeniowych oraz funduszach emerytalnych lub inwestycyjnych, 

3) Unikonto dla Młodych – przeznaczonego dla osób fizycznych od 13  do 26 roku życia; po ukooczeniu przez Posiadacza rachunku 26 lat, Posiadacz może wybrad inny, 
dostępny pakiet taryfowy, w przeciwnym razie Bank   przekształci rachunek Unikonto dla Młodych na Unikonto Standard,  

13. Z pakietu "Konto za Złotówkę" mogą skorzystad klienci indywidualni, którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w BS w Starej Białej  i nie posiadali  
rachunku w BS w Starej Białej  w okresie od 1.01.2017 r. do 5.11.2017 r. 

14. Klient indywidualny, uprawniony do otrzymywania świadczeo emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeo Społecznych, który w okresie od dnia 13.11.2017 roku do dnia 
31.10.2019 roku zawrze z BS w Starej Białej  umowę o prowadzenie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego „Konto za złotówkę” może uczestniczyd w promocji na 
zasadach określonych w Regulaminie „Wygodne Konto dla klientów ZUS”.    

15.  Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów: 
1) Biznes START – dla mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników  oraz ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nie 

przekracza 2 mln euro, 
2) Biznes PREMIUM – dla klientów instytucjonalnych, 
3) Biznes AGRO – dla rolników indywidualnych, 
4) NON PROFIT -  dla fundacji, stowarzyszeo oraz organizacji pożytku publicznego, 
5) ,,Wiele za niewiele" - dla klientów instytucjonalnych, którzy nie posiadali rachunku przed dniem 01.08.2018 roku. 

16. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
17. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w 

regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 
18. Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS w Starej Białej.  

 
§ 2 

 

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumied: 
1) kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”, 
2) polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w 

walucie obcej, 
3) polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalnośd na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA), 
4) polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi 

prowadzonymi przez tego samego dostawcę, 
5) polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u 

dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro, 
6) polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, 
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7) powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS, 
8) prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych 

konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta, 
9) sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia 

transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej, 
10) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych 

przy użyciu karty debetowej na terytorium innego paostwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty, 
11) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego 

konsumenta na terytorium innego paostwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy, 
12) wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, 
13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 

przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika, 
14) obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej 

przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy, 
15) wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami 

o rachunku płatniczym lub usługach świadczonych konsumentowi, 
16) wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce 

dostawcy, 
17) wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy, 
18) usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności 

sprawdzenie salda rachunku płatniczego lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku, 
19) usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę 

limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku, 
20) zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy. 
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CZĘŚD 1. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH  

ROZDZIAŁ 1.  Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP) 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb 

pobierania 
opłaty 

 Stawka obowiązująca 

Unikonto 
STANDARD 

Unikonto 
RODZINNE 

Unikonto BANKIER Konto TAK! 
Unikonto dla 

Młodych 
Podstawowy 

rachunek płatniczy 
1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 4,90 zł bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat bez opłat 

2. 
2.1 
2.2 

Wpłaty gotówki 
dokonywana na rachunek w placówce BS w Starej Białej 
dokonywana na rachunek w urządzeniach samoobsługowych BS w 
Starej Białej 

 
- 
- 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce BS w Starej 
Białej 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. 
4.1 
4.2 

Polecenie przelewu wewnętrznego 
złożonych w formie papierowej 
złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

za każdy 
przelew 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

5. 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 

Polecenie przelewu 
złożonych w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
 
 
 
 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
realizowanych w systemie Express Elixir 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
realizowanych w systemie SORBNET 
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
 
 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
realizowanych w systemie Express Elixir 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
realizowanych w systemie SORBNET 

za każdy 
przelew 

 
 

3,00 zł 
 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 
 
 

0,45 zł 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 
 
 

bez opłat 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 
 
 

bez opłat 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 
 
 

0,25 zł 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 
 
 

bez opłat 
 
 
 

4,90 zł 
 

25,00 zł 

 
 

pięd dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 

3,00 zł.1) 

4,90 zł 
 

25,00 zł 
 

pięd dyspozycji w 
miesiącu 
kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 
0,25 zł.1) 

4,90 zł 
 

25,00 zł 

6. 
6.1 
6.2 

 
 
 
 

6.3 
 
 

Zlecenia stałe: 
przyjęcie zlecenia stałego do realizacji w placówce BS w Starej Białej 
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w BS w Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
 
 
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej 
- na rachunki prowadzone w BS w Starej Białej 

za każdą 
dyspozycję 

 
5,00 zł 

 
bez opłat 

1,00 zł 
 
 
 
 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
bez opłat 

1,00 zł 
 
 
 
 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
bez opłat 

1,00 zł 
 
 
 
 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
bez opłat 

1,00 zł 
 
 
 
 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
bez opłat 

1,00 zł 
 
 
 
 

bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

pięd dyspozycji w 
miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 1 

zł.1) 

bez opłat 
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6.4 
 

6.5 
 
 

6.6 

- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
 
 
 
realizacja przelewu w systemie SORBNET złożonego z datą przyszłą za 
pośrednictwem usług bankowości elektronicznej  
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 
- złożona w formie papierowej 
- złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
odwołanie zlecenia stałego: 
- złożone w formie papierowej 
- złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

0,45 zł 
 
 
 

25,00 zł 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

bez opłat 
 
 
 

25,00 zł 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

bez opłat 
 
 
 

25,00 zł 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

0,25 zł 
 
 
 

25,00 zł 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

bez opłat 
 
 
 

25,00 zł 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

pięd dyspozycji w 
miesiącu kalend. bez 
opłat, każda kolejna 

0,25 zł.1) 

25,00 zł 
 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

7. 
7.1 
7.2 
7.3 

Polecenie zapłaty: 
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

2) 

za każdą 
dyspozycję 

 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem3) 

za każdą 
dyspozycję 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

9. 
9.1 

 
 

9.2 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
w formie papierowej: 
- jeśli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 
- jeśli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty 
elektronicznej (e-mail) klienta 

-  
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

10. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde 
odwołanie albo 

zmianę 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 
spadkobiercy 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł bez opłat 

12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą 
dyspozycję 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 

13. Za zmianę pakietu taryfowego za każdą 
dyspozycję 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku płatniczego4) za każdą 
dyspozycję 

20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT bez opłat 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde 
zestawienie 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 
17. Udzielenie  zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach 

bankowych osobom, o których mowa w art.92ba ustawy Prawo 
bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art.105b 
ustawy Prawo bankowe 

za każdą 
dyspozycję 

 

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł bez opłat 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

17. Udzielenie  zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach 
bankowych osobom, o których mowa w art.92ba ustawy PB oraz 
organom i instytucjom, o których mowa w art.105b  ustawy PB 

 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł bez opłat 
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1) do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust. 5.1, ust. 5.2, ust. 6.2, ust. 6.3 oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne 

2) opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS w Starej Białej  

3) opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

4) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 

ROZDZIAŁ 2.  Obsługa rachunków oszczędnościowych „Skarbonka” 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat 

2. Wpłata gotówki za każdą wpłatę bez opłat 

3. Wypłata gotówki 
- pierwsza wypłata gotówkowa z rachunku w miesiącu 
- kolejna wypłata gotówkowa z rachunku w miesiącu 

za każdą wypłatę 
 

bez opłat 
10,00 zł 

4. Polecenie przelewu wewnętrznego 
- pierwszy przelew z rachunku w miesiącu 
- kolejny przelew z rachunku w miesiącu 

za każdy przelew 
 

bez opłat 
10,00 zł 

5. 
5.1 

 
 

5.2 
5.3 

Polecenie przelewu 
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
- pierwszy przelew z rachunku w miesiącu 
- kolejny przelew z rachunku w miesiącu 
realizowane w systemie SORBNET 
realizowane w systemie Express Elixir 

za każdy przelew 

 
 

bez opłat 
10,00 zł 
25,00 zł 
15,00 zł 

6. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora 
pocztowego 

- bez opłat 

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
oszczędnościowym 1) 

za każdą dyspozycję 5,00 zł 

8. Za  zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde odwołanie lub 
zmianę 

20,00 zł 

9. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każdą dyspozycję bez opłat 

11. Za wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym2) za każde zestawienie 20,00 zł + VAT 

12. Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych 
osobom, o których mowa w art.92ba ustawy Prawo bankowe oraz organom i 
instytucjom, o których mowa w art.105b ustawy Prawo bankowe 

za każdą dyspozycję 25,00 zł 

 
1) pierwszy pełnomocnik bez opłat, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 
2) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 
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ROZDZIAŁ 3.  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku  miesięcznie bez opłat 

2. Wpłata gotówki - bez opłat 

3. Wypłata gotówki - bez opłat 

4. Realizacja przelewów 
- na rachunki prowadzone w BS w Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
- realizowanych w systemie SORBNET 
- realizowanych w systemie Express Elixir 

za każdy przelew  
bez opłat 

3,00 zł 
25,00 zł 
4,90 zł 

5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
oszczędnościowym 

1)
 

za każdą dyspozycję 
5,00 zł 

6. Za  zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde odwołanie lub 
zmianę 

20,00 zł 

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 

8. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty 
terminowej na rzecz: 
- BS w Starej Białej 
- innych podmiotów niż BS w Starej Białej 

za każdą blokadę 

 
 

bez opłat 
5,00 zł 

9. Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych 
osobom, o których mowa w art.92ba ustawy Prawo bankowe oraz organom i 
instytucjom, o których mowa w art.105b ustawy Prawo bankowe 

za każdą dyspozycję 25,00 zł. 

 
1) pierwszy pełnomocnik bez opłat, opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 

ROZDZIAŁ 4.  Elektroniczne kanały dostępu 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb 

pobierania 
opłaty 

 Stawka obowiązująca 

Unikonto 
STANDARD 

Unikonto 
RODZINNE 

Unikonto BANKIER Konto TAK! 
Unikonto dla 

Młodych 
Podstawowy 

rachunek płatniczy 
1. Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking) miesięcznie 1,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. Za kod uwierzytelnienia - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Za jednorazowe hasło SMS przesłane przez Bank w celu logowania 
oraz w celu autoryzacji dyspozycji Klienta 

za każde hasło 0,08 zł. 0,08 zł. 0,08 zł. 0,08 zł. bez opłat bez opłat 

4. Usługa powiadamiania SMS (SMS Banking) miesięcznie 1,00 zł bez opłat bez opłat 1,00 zł bez opłat bez opłat 

5.  Za komunikat SMS  - 10 pierwszych komunikatów SMS bezpłatnych 
(SMS Banking) 

za każdy 
komunikat 

powyżej limitu 
0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł bez opłat bez opłat 

6. Za wydanie tokena Vasco, Vasco z PIN, Vasco z klawiaturą 
za każdy token 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

5. Za wizytę serwisową pracownika Banku na wniosek Klienta 
- 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 
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ROZDZIAŁ 5.  Instrumenty płatnicze 

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Mastercard  
(w tym 

młodzieżowe)1) 

VISA 
VISA „młodzieżowa”2) mobilna VISA 

Mastercard/VISA do 
Konta TAK! 

Mastercard do 
podstawowego 

rachunku płatniczego 
1. Obsługa karty debetowej 

- karty wydane do rachunku Unikonto RODZINNE 
- karty wydane do  „Konta TAK!” 
 
 
 
 
 
 
 
- karty wydane do podstawowego rachunku płatniczego 
- karty wydane do rachunku Unikonto dla Młodych 
- karty wydane do pozostałych rachunków 

miesięcznie 

 
0,00 zł 

nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 

nie dotyczy 
0,00 zł 
2,00 zł 

 
0,00 zł 

nie dotyczy 
 
 
 
 
 
 
 

nie dotyczy 
0,00 zł. 
2,00 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 

nie dotyczy 
                 0,00 zł 

1,50 zł 

 
nie dotyczy 

0,00 zł (w przypadku 
dokonania min. jednej 

transakcji 
bezgotówkowej kartą w 

miesiącu kalendarz.,  
w przeciwnym wypadku    

5 zł) 
 

nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

 
 
 
 
 
 
 

0,00 zł 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

2. Wydanie i wznowienie  karty płatniczej 
- karty wydane do rachunku Unikonto RODZINNE 
- karty wydane do „Konta TAK!” 
- karty wydane do podstawowego rachunku płatniczego 
- karty wydane do rachunku Unikonto dla Młodych 
- karty wydane do pozostałych rachunków 

za każdą kartę 

 
0,00 zł 

nie dotyczy 
nie dotyczy 

0,00 zł 
20,00 zł 

 
0,00 zł 

nie dotyczy 
nie dotyczy 

0,00 zł 
20,00 zł 

 
0,00 zł 

nie dotyczy 
nie dotyczy 

0,00 zł 
5,00 zł 

 
nie dotyczy 

0,00 zł 
nie dotyczy 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

0,00 zł 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

3. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 
klienta 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

4. 
4.1 

 
4.2 
4.3 

 
 
 
 

4.4 
4.5 

Wypłata gotówki: 
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 3) 

w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 
 
 
 
 
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)3) 

w bankomatach za granicą (poza terytorium paostw członkowskich EOG) 4) 

za każdą wypłatę 
pobieraną w dniu 

rozliczenia 
operacji, naliczaną 

od wypłacanej 
kwoty 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 

2,00 zł 6) 
 
 
 
 

3% min. 4,50 zł 
3% min. 10,00 zł. 6) 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 

2,00 zł 6) 
 
 
 
 

2% min. 4,50 zł 
3% min. 10,00 zł. 6) 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 
2,00 zł 

 
 
 
 

3% min. 4,50 zł. 
3% min. 10,00 zł. 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 
1,00 zł 

 
 
 
 

3% min. 4,50 zł. 
3% min. 10 zł. 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

pięd rozliczonych wypłat 
w miesiącu 

kalendarzowym bez 
opłat, każda kolejna 2 zł. 

 
bez opłat 

nie dotyczy 

5.  Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego paostwa członkowskiego EOG) 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

3% min. 10,00 zł. 6) 3% min. 10,00 zł. 6) 3% min. 10,00 zł. 1,00 zł 0,00 zł. 

6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0,00 zł. 0,00 zł 

7. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 0,00 zł 
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PIN 

8. Zmiana PIN w bankomatach: 
- sieci SGB 
- innych niż wskazane powyżej 

za każdą zmianę  
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
-sieci SGB 
- innych niż wskazane powyżej 

za każde 
sprawdzenie 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde 
zestawienie 

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

12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 
roboczych) 

za każdą przesyłkę 
45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy 45,00 zł 45,00 zł 

13. Transakcja bezgotówkowa: 
- dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
- dokonywana poza terytorium paostw członkowskich EOG 
-  transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych (na terytorium innego paostwa członkowskiego EOG) 

- 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

 
bez prowizji 
nie dotyczy 
bez prowizji 

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od 
kwoty transakcji, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

bez opłat 
 

3% 3% Karta VISA – 3% 
Karta Mastercard – bez 

opłat 

bez opłat 
 

Karty kredytowe 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Karty bez funkcji zbliżeniowej 
 

Mastercard/Visa5) 

 

Karty z funkcją zbliżeniową  
 

VISA 
 

1. Wydanie karty płatniczej: 
- głównej 
- dołączonej 

za każdą kartę  
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

2. Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania 
pierwszej karty) 
- głównej 
- dołączonej 

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionych) 

 
 

55,00 zł 
55,00 zł 

 
 

55,00 zł 
55,00 zł 

3. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każdą kartę bez opłat bez opłat 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 

5. Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat 

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat 

7. Wypłata gotówki: 
- w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
- w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)3) 

- w bankomatach w kraju innych, niż SGB, BPS oraz zrzeszonych banków 
spółdzielczych  
- w kasach innych banków, niż SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych  

za każdą wypłatę, naliczana 
od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 
3% min. 6,00 zł 

 
3% min. 6,00 zł 
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 (przy użyciu terminala POS)
3) 

- w bankomatach za granicą 
 

3% min. 7,00 zł 
 

3% min. 7,00 zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 

10. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat bez opłat 

11. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

5% min. 50,00 zł 
 

5% min. 50,00 zł 
 

12. Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu rozliczeniowym) 
lub wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie o kartę 
- dla umów zawartych do 11 marca 2016 r. 
 
 
- dla umów zawartych po 11 marca 2016 r. 

za każde 
upomnienie/wezwanie 

 
 

7,80 zł 
(koszt listu poleconego za potw. odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 
bez opłat 

 
 

7,80 zł 
(koszt listu poleconego za potw. odbioru wg Cennika 

Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 
bez opłat 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde zestawienie 2,00 zł 2,00 zł 

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3% (dot. Visa) 3%  

 

Instrument płatniczy BLIK 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Płatności mobilne BLIK 

 
1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wydanie gotówki: 
- w bankomatach sieci  SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 7) 

- w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
0,00 zł 
0,00 zł 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 

 
1) Stawki obowiązują również dla karty wydawanej pod nazwą  MasterCard Debit, MasterCard Debit PayPass oraz kart bez funkcji zbliżeniowej  wycofanych z oferty banku (Maestro, Visa Electron) 
2) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron "młodzieżowa" oraz kart Visa, Visa "młodzieżowa" wznowionych w miejsce ww. kart 
3) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
4) Paostwo członkowskie - paostwo członkowskie UE albo paostwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
5) Karta Visa bez funkcji zbliżeniowej wycofana z oferty  Banku 
6) Dla kart wydanych do pakietu taryfowego „Unikonto dla Młodych”  obowiązuje stawka 0,00 zł 
7) Po udostępnieniu usługi przez Bank 
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ROZDZIAŁ 6.  Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych  

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Stawka minimalna 

1. 
1.1 
1.2 

 
 

1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 

Prowizja przygotowawcza 
kredyt w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR) 
kredyt gotówkowy „Biała Ekspres” 
- dla klientów posiadających rachunek płatniczy w BS w Starej Białej 
- dla pozostałych klientów 
kredyt gotówkowy Bankier 
kredyt na zakup pojazdów silnikowych 
kredyt na cele mieszkaniowe 
kredyt na cele mieszkaniowe – dla posiadaczy Unikonta Bankier 
kredyt konsolidacyjny 
pożyczka hipoteczna 

naliczana od kwoty udzielonego 
kredytu/pożyczki, płatna 

jednorazowo, przed lub przy 
postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy 

 
1,50 % 

 
3% 
4% 

0,5% 
2% 

1,50% 
0,30% 
1,50% 

2% 

 
50,00 zł 

 
100,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 
100,00 zł 

2. Prowizja za odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (odnawialnego w ROR) 
- kredyty udzielone do 5 listopada 2014 r. 
- kredyty udzielone po 5 listopada 2014 r. 

naliczana z góry corocznie  od 
kwoty obowiązującego limitu  tj. za 
każdy kolejny 12 miesięczny okres 

korzystania 

 
1,25% 
1,50% 

 
50,00 zł 
50,00 zł 

3. 
3.1. 

 
 

3.2 
3.3 

Prowizja za zmianę warunków umowy 
prolongata terminu spłaty całości kredytu lub jego części 
- do 90 dni 
- powyżej 90 dni 
zmiana dotycząca zabezpieczenia 
inne zmiany 

prowizja pobierana od kwoty 
kredytu, której dotyczy zmiana  

 
 

1,00% 
1,75% 
0,50% 

150,00 zł 

 
 

100,00 zł 
100,00 zł 
150,00 zł 

- 

4. Zmiana limitu kredytu w ROR prowizja naliczana od kwoty 
zwiększenia limitu 

1,25% 50,00 zł 

5. Za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta 
- kredyty udzielone  do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie 
- kredyty inne, niż wskazane powyżej 

za każdy harmonogram  
bez opłat 
10,00 zł 

 
- 
- 

6. Za wydanie promesy kredytowej za każdą promesę 100,00 zł - 

7. Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta 1) za każdą opinię 75,00 zł + VAT  

8. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokośd zadłużenia z tytułu 
kredytów bankowych i innych zobowiązao oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 1) 

za każdy egzemplarz zaświadczenia 40,00 zł + VAT - 

9. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 10,00 zł - 

10. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia 

za każdy duplikat 25,00 zł. - 

11. Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) w przypadkach określonych 
w umowie kredytu/pożyczki 
- kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. oraz 
- kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. 
 
 
- kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r. 
-  kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 
marca 2016 r. 

za każde upomnienie 

 
 

7,80 zł 
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 
 
- 
 
 
- 
- 

12. Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie kredytu/pożyczki za każde wezwanie   
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- kredyty/pożyczki udzielone do dnia 11 marca 2016 r. oraz 
- kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21 lipca 2017 r. 
 
 
- kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22 lipca 2017 r. 
- kredyty konsumenckie w rozumieniu przepisów ustawy o kredycie konsumenckim udzielone po 11 
marca 2016 r. 

7,80 zł 
(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.) 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
- 
 
 
- 
- 

13. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 25,00 zł - 

14. Za zawarcie umowy/porozumienia związanego z restrukturyzacją należności    naliczana od kwoty należności 
objętej umową/porozumieniem  

1,00% min. 100,00 zł 
max. 1.000,00 zł 

15. Za zmiany umowy/porozumienia związanego z restrukturyzacją należności naliczana od kwoty objętej zmianą 0,50 zł. min. 50,00 zł 
max. 500,00 zł 

16. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna 
jednorazowo 

1,00% 100,00 zł 

17. Za dokonanie inspekcji po udzieleniu kredytu, w obrębie: 
- do 50 km 
- od 51 do 100 km 
- pow. 100 km. 

za każdą inspekcję w danym 
obrębie od placówki BS w Starej 

Białej  udzielającej kredyt/pożyczkę 

 
100 zł. 
200 zł 
250 zł 

 
- 
- 
- 

 
1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 
 

 
 
 
 
 
 

 

CZĘŚD 2. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

ROZDZIAŁ 1.  Obsługa rachunków rozliczeniowych 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Biznes START 
Biznes 

STANDARD 
Biznes PREMIUM Biznes AGRO NON PROFIT 

Konto „Wiele za 
Niewiele” 

1. Otwarcie rachunku rozliczeniowego (bieżącego i pomocniczego) - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
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2. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego (bieżącego i pomocniczego) miesięcznie 9,00 zł 20,00 zł 39,00 zł 4,90 zł 5,00 zł 
3)

 10,00 zł 

3. 
 

 

Wpłaty gotówkowe na rachunek: 
- dokonywana na rachunek w placówce BS w Starej Białej 
 
 
- dokonywane w urządzeniach samoobsługowych banku, w formie zamkniętej 
lub do wrzutni 

 
naliczana od 

wpłacanej kwoty 
 

 
0,2% min. 2,90 zł 

max 200 zł 
 

0,1% (min 2,90 zł 
max 200 zł) 

 
0,2% min. 2,90 zł 

max 200 zł 
 

0,1% (min 2,90 zł 
max 200 zł) 

 
0,08% min. 2,90 zł 

max 200 zł 
 

0,08% (min 2,90 zł 
max 200 zł) 

 
bez opłat 

 
 

bez opłat 

 
bez opłat 

 
 

bez opłat 

 
0,2% min. 2,90 zł 

max 200 zł 
 

0,1% (min 2,90 zł 
max 200 zł) 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez BS w 
Starej Białej 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

0,2% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

0,2% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

0,15% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

0,2% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

0,2% min. 2,90 zł 3) 
max 200 zł 

0,2% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

5. 
5.1 

 
 

5.2 
 
 
 

5.3 
5.4 

Realizacja przelewów 
złożonych w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w BS Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 
złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 
- na rachunki prowadzone w BS Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 
- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 
realizowanych w systemie SORBNET 
realizowanych w systemie Express Elixir 

za każdy przelew 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

0,45 zł 
bez opłat 
25,00 zł 
9,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

1,45 zł 
1,45 zł 

25,00 zł 
9,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

0,75 zł 
bez opłat 
25,00 zł 
9,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

0,95 zł 
0,95 zł 

25,00 zł 
9,00 zł 

 
 

1,00 zł 3) 

3,00 zł 
3)

 
 

bez opłat 
1,45 zł 

3)
 

1,45 zł 3) 

25,00 zł 
9,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

0,75 zł 
bez opłat 
25,00 zł 
9,00 zł 

6. 
6.1 
6.2 

 
 
 

6.3 
 

6.4 
 
 

6.5 

Zlecenia stałe 
złożenie zlecenia w formie papierowej 
realizacja zlecenia na rachunki prowadzone przez inne banki w formie 
papierowej 
- ze stałą kwotą zlecenia 
- ze zmienną kwotą zlecenia 
realizacja zlecenia na rachunki prowadzone przez bank w formie 
elektronicznej 
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 
- w formie papierowej 
- za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 
odwołanie zlecenia stałego 
- złożone w formie papierowej 
- złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

za każdą 
dyspozycję 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

7. 
7.1. 

 
 

7.2 

Polecenie zapłaty 
opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: 
- realizacja polecenia zapłaty 
- wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty 
Opłaty pobierane z rachunku dłużnika: 
- realizacja polecenia zapłaty 
- odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 1) 

- poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty 

za każdą 
dyspozycję 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą 
dyspozycję 

10,00 zl 10,00 zl 10,00 zl 10,00 zl 10,00 zł 10,00 zl 

9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą 
dyspozycję 

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

10. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą 
dyspozycję 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
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11. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia/odwołania o utracie blankietów 
czekowych 

za każdą 
dyspozycję 

12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

12. 
12.1 

 
 
 

12.2 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
w formie papierowej: 
- sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS w Starej Białej 
prowadzącej rachunek 
- sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail 
klienta 

- 

 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

bez opłat 
 

bez opłat 
bez opłat 

13. Sporządzenie, na wniosek klienta dodatkowego wyciągu: 
- odbiór wyciągu bankowego w placówce BS w Starej Białej prowadzącej 
rachunek 
- wysłanie za pośrednictwem poczty 

- 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

14. Wydanie na wniosek Klienta: 
- opinii bankowej (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej) 

2) 

- zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku rozliczeniowego z 
określeniem wielkości obrotów i sald 2) 

za każdą opinię 
lub zaświadczenie 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

15. 
15.1 

 
 
 
 

15.2 

Sporządzenie kopii: 
wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 
- z bieżącego roku kalendarzowego 
- z lat poprzednich 
 
 
pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 
- klient określi datę dokonania operacji 
- klient nie określi daty dokonania operacji 

za każdy 
dokument 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 

zł za każdy 
poprzedni rok 

 
15,00 zł. 
25,00 zł 

16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu 

za każdą 
dyspozycję 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

0,50 % kwoty 
zajętej (min.20,00 

zł max 100 zł) 

17. Dokonanie blokady środków na rachunku rozliczeniowym na wniosek 
posiadacza rachunku 

za każdą blokadę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18. Likwidacja rachunku rozliczeniowego - 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

19. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

20. Wysłanie do klienta informacji o powstaniu zaległości z tytułu prowizji i 
opłat z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty 

- 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

21. Wysłanie do klienta informacji o powstaniu debetu niedopuszczalnego z 
jednoczesnym wezwaniem do zapłaty 
 

- 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

22. Usługa płatności masowych: 
- opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 
 
- opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 
 
 
- opłata za wydanie certyfikatu szyfrującego (ważnego 2 lata) 
- opłata za odnowienie certyfikatu szyfrującego na kolejne 2 lata 

 
jednorazowo 

 
za każdą wpłatę, 

pobierana zbiorczo 
raz dziennie 

 
za każdy certyfikat 

 
50,00 zł 

 
ind. ustalana z 

klientem 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
50,00 zł 

 
ind. ustalana z 

klientem 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
50,00 zł 

 
ind. ustalana z 

klientem 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
nie dotyczy 

 
nie dotyczy 

 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
50,00 zł 

 
ind. ustalana z 

klientem 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
1) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS w Starej Białej 
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2) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 
3) Dla  Ochotniczych Straży Pożarnych obowiązuje stawka 0,00 zł 

 

ROZDZIAŁ 2.  Obsługa rachunków VAT (wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został 

rachunek VAT 1) 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT: 
- otwarcie rachunku 
- prowadzenie rachunku 

 
 

miesięcznie 
bez opłat 

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda
2)

 za każde zaświadczenie 30,00 zł + VAT 

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta 
- z bieżącego roku kalendarzowego 
- z lat poprzednich 

za każde zestawienie 
 

25,00 zł 
25,00 zł + po 12,50 zł za każdy poprzedni rok 

4. 
4.1 

 
 

4.2 

Sporządzenie kopii: 
wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 
- z bieżącego roku kalendarzowego 
-  z lat poprzednich 
pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 
- klient określi datę dokonania operacji 
- klient nie określi daty dokonania operacji 

za każdy dokument 

 
 

10,00 zł 
10,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 

 
15,00 zł 
25,00 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego - bez opłat 

 
1) Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokośd opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VATUsługa podlega 

opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 
2) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 

 

 
 

ROZDZIAŁ 3.  Obsługa mieszkaniowych rachunków powierniczych 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 
Uwaga: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą dodatkową wypłatę z rachunku 
powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia deweloperskiego 

jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej 1.500 zł 
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2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego jednorazowo w dniu 
podpisania umowy 

opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej 1.000 zł 

 

ROZDZIAŁ 4.  Obsługa  rachunków lokacyjnych 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie  rachunku lokacyjnego 
- otwarcie rachunku 
- prowadzenie rachunku 

 
jednorazowo 
miesięcznie 

 
bez opłat 
bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny za każdą wpłatę bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego 
- pierwsza wypłata gotówkowa z rachunku w miesiącu 
- kolejna wypłata gotówkowa z rachunku w miesiącu 

za każdą wypłatę 
 

bez opłat 
15,00 zł 

4. 
4.1 

 
 

4.2 
 
 

4.3 
4.4 

Realizacja przelewów: 
na rachunki prowadzone w ż BS w Starej Białej 
- pierwszy przelew z rachunku w miesiącu 
- kolejny przelew z rachunku w miesiącu 
na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
- pierwszy przelew z rachunku w miesiącu 
- kolejny przelew z rachunku w miesiącu 
realizowane w systemie SORBNET 
realizowane w systemie Express Elixir 

za każdy przelew 

 
 

bez opłat 
15,00 zł 

 
bez opłat 
15,00 zł 
30,00 zł 
20,00 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego - bez opłat 

 
 
 

ROZDZIAŁ 5.  Obsługa  rachunków lokat terminowych 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie  rachunku lokaty terminowej 
- otwarcie rachunku 
- prowadzenie rachunku 

 
jednorazowo 
miesięcznie 

 
bez opłat 
bez opłat 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek  bez opłat 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku  bez opłat 

4. Polecenie przelewu z rachunku lokaty terminowej na rachunek rozliczeniowy za każdy przelew  
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- prowadzony przez BS w Starej Białej 
- prowadzony przez inne banki 

bez opłat 
10,00 zł 

5. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokośd salda 
1)

 za każde zaświadczenie 50,00 zł + VAT 

6. Sporządzenie wyciągu po zmianie salda  bez opłat 

7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za każdą dyspozycję 0,50% zajętej kwoty nie mniej niż 10 zł 

8. Sporządzenie na wniosek klienta dodatkowego wyciągu z rachunku lokaty 
terminowej i wysłanie za pośrednictwem poczty 

- 
0,5 zł za wyciąg, 2,00 zł od wysyłki 

9. Zmiana karty wzorów podpisów do rachunku lokaty terminowej - 20,00 zł 

 
1) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 

ROZDZIAŁ 6.  Usługi bankowości elektronicznej  

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Biznes START 
Biznes 

STANDARD 
Biznes PREMIUM Biznes AGRO NON PROFIT 

Konto „Wiele za 
Niewiele” 

1. Opłata wstępna 
- Internet Banking 
- Internet Banking dla Firm 1) 

- SMS Banking 

jednorazowo 

 
10,00 zł 

nie dotyczy 
bez opłat 

 
10,00 zł 
50,00 zł 
10,00 zł 

 
10,00 zł 
50,00 zł 
10,00 zł 

 
5,00 zł 

nie dotyczy 
10,00 zł 

 
10,00 zł 
50,00 zł 
10,00 zł 

 
10,00 zł 
50,00 zł 
10,00 zł 

2. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 
- Internet Banking 
- Internet Banking dla Firm 1) 

- SMS Banking 

miesięcznie 

 
5,00 zł 

nie dotyczy 
bez opłat 

 
10,00 zł 
10,00 zł 
2,00 zł 

 
5,00 zł 
5,00 zł 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

nie dotyczy 
2,00 zł 

 
10,00 zł 
10,00 zł 
2,00 zł 

 
5,00 zł 
5,00 zł 
1,00 zł 

3. Za kod uwierzytelnienia - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
4. Za jednorazowe hasło SMS przesłane przez Bank w celu logowania oraz w 

celu autoryzacji dyspozycji Klienta 
za każde hasło 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

5. Za wydanie tokena Vasco, Vasco z PIN, Vasco z klawiaturą 
za wydany token 

wg kalkulacji kosztów 

 
wg kalkulacji kosztów 

 
wg kalkulacji kosztów 

 
wg kalkulacji kosztów 

 
wg kalkulacji kosztów 

 
wg kalkulacji kosztów 

 

6. Za wizytę serwisową na wniosek klienta - wg kalkulacji kosztów wg kalkulacji kosztów wg kalkulacji kosztów wg kalkulacji kosztów wg kalkulacji kosztów wg kalkulacji kosztów 

7. Za każdy komunikat SMS (SMS Banking)  0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

 
1) W przypadku dwuosobowej autoryzacji 

ROZDZIAŁ 7.  Instrumenty płatnicze 

Karty wydane do rachunku bieżącego lub pomocniczego (debetowe) 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Visa Business 
Electron 1) Visa Business 2) Mastercard 

Business3) 

Mastercard Business 
do konta „Wiele za 

Niewiele” 
1. Wydanie karty płatniczej: 

- pierwszej 
- dołączonej 

za każdą kartę 
 

25,00 zł 
25,00 zł 

 
25,00 zł 
25,00 zł 

 
25,00 zł 
25,00 zł 

 
bez opłat 
bez opłat 
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2. Wydanie: 
- duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 
- nowej karty w miejsce utraconej 

za każdą kartę 
 

25,00 zł 
25,00 zł 

 
25,00 zł 
25,00 zł 

 
25,00 zł 
25,00 zł 

 
20,00 zł 

bez opłat 

3. Wznowienie karty za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5. 
5.1 
5.2 

 
 

5.3 

Użytkowanie karty: 
Biznes START 
Konto „Wiele za Niewiele” 
- pierwszej do rachunku 
- kolejne do rachunku 
pozostałe rachunki 

Miesięcznie 

 
2,00 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

3,50 zł 

 
6,00 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

6,00 zł 

 
2,00 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

3,50 zł 

 
nie dotyczy 

 
bez opłat 

3,00 zł 
nie dotyczy 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 
wniosek klienta 

od każdej zmiany 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 
- w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 
- w kasach banku 

4)
 

- w bankomatach innych, niż wskazane powyżej 
- w kasach innych banków, niż BS w Starej Białej  

4)
 

- w bankomatach za granicą 

za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty 

 
bez opłat 

 
4,50 zł 

3% min. 5,00 zł 
3% min. 10,00 zł 
3% min. 10,00 zł 

 
bez opłat 

 
4,50 zł 

3% min. 5,00 zł 
3% min. 10,00 zł 
3% min. 10,00 zł 

 
bez opłat 

 
4,50 zł 

3% min. 5,00 zł 
3% min. 10,00 zł 
3% min. 10,00 zł 

 
bez opłat 

 
4,50 zł 

3% min. 3,50 zł 
3% min. 4,50 zł 
3% min. 4,50 zł 

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

10. Zmiana PIN w bankomatach: 
- sieci SGB 
- innych niż wskazane powyżej 

za każdą zmianę  
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

11. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
- sieci SGB 
- innych niż wskazane powyżej 

za każde sprawdzenie  
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

 
bez opłat 

1,00 zł 

12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 
dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż 
PLN 

naliczana od kwoty transakcji, 
pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

3% 3% bez opłat bez opłat 

Karty przedpłacone  

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

karta bez funkcji zbliżeniowej Mastercard 

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł 

2. Zmiana PIN w bankomatach: 
- sieci SGB 

za każdą zmianę  
4,50 zł 
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- innych niż wskazane powyżej 7,00 z 

3. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

4. Opłata za wypłatę gotówki: 
- w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
- w kasach banku 

4)
 

- w bankomatach innych, niż wskazane powyżej 
- w kasach innych banków, niż BS w Starej Białej  

4)
 

- w bankomatach za granicą 

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej 
kwoty 

 
bez opłat 

1,50 zł 
3% min. 5,00 zł 

3% min. 10,00 zł 
3% min. 10,00 zł 

Karty świadczeniowe 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

karta bez funkcji zbliżeniowej Mastercard 

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

2. Zasilenia rachunku karty za każdą dyspozycję wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

3. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

5. Użytkowanie karty miesięcznie wg indywidualnie uzgodnionych stawek 

6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach banków SGB - bez opłat 

7. Transakcje bezgotówkowe - bez prowizji 

Karty kredytowe 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

karta zbliżeniowa Mastercard Business 5) 

1. Wydanie karty (głównej i dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł 

2. Użytkowanie karty (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej 
karty) 

rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionych) 

75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 25,00 zł 

5. Wznowienie karty - bez opłat 

6. Zastrzeżenie karty - bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 
- w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 
- w kasach banku 4) 
- w bankomatach innych, niż wskazane powyżej 
- w kasach innych banków, niż BS w Starej Białej  4) 
- w bankomatach za granicą 

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej 
kwoty 

 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 

8.  Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

10. Zmiana limitu kredytowego - bez opłat 
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11. Minimalna kwota do zapłaty naliczana zgodnie z 
regulaminem 

funkcjonowania kart 
kredytowych i umową 

5% min. 50,00 zł 

12. Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadkach określonych 
w umowie o kartę 

za każde 
upomnienie/wezwanie 

20,00 zł 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 

Instrument płatniczy BLIK 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Płatności mobilne BLIK 

 
1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wydanie gotówki: 
- w bankomatach sieci  SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 

6) 

- w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
0,00 zł 
0,00 zł 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 

 
1) Karta Visa Business Electron wycofana z oferty  Banku 
2) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Bisiness Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart 
3) Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass 
4) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
5) Opłaty obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business bez funkcji zbliżeniowej oraz kart zbliżeniowych Mastercard Business wznowionych w miejsce ww. kart  
6) Po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 

 

ROZDZIAŁ 8.  Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców i innych podmiotów (z wyjątkiem rolników) 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Stawka minimalna 

1. Prowizja wstępna (aplikacyjna) -  za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub 
odnowienie kredytu (dotyczy kredytów 
odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty 
kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku 
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji 
kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, 
prowizja nie podlega zwrotowi 
- prowizja nie jest pobierana od kredytów 
konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest 

0,1% nie więcej niż 1.000,00zł 200,00 zł 
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uczestnikiem konsorcjum 

2. 
 
 
 
 
 

Prowizja przygotowawcza 
- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 
- kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, rewolwingowy, inwestycyjny (w tym 
technologiczny), hipoteczny 
- kredyt „PROW” 
- kredyt z linii preferencyjnych i innych 
 
 
- kredyt dla wspólnot mieszkaniowych 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty 
odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  
przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy (w przypadku zwiększenia limitu 
zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję 
ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji 
oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten 

okres wzwyż do pełnego kwartału) 

 
2% 
2% 

 
1% 

wg umowy z ARiMR oraz innymi podmiotami 
 
 

1% 

 
200,00 zł 
200,00 zł 

 
200,00 zł 

 
 
 

200,00 zł 

3. Prowizja z tytułu gotowości 
- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 
- kredyt rewolwingowy 

naliczana w stosunku miesięcznym od salda 
niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku 

bieżącym za każdy dzieo niewykorzystania  i 
pobierana miesięcznie 

 
0,15% 

1) 

0,10% 
1) 

 
 
- 

4. Prowizja za korzystanie z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym lub kredytu 
rewolwingowego 

naliczana z góry corocznie  od kwoty 
obowiązującego limitu  tj. za każdy kolejny 12 

miesięczny okres korzystania 

1,25% 200,00 zł 

5. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu za każdy 
miesiąc trwania kredytu, pobierana kwartalnie 

2,00 zł. - dla umów  „klęskowych”  zawartych od dnia 01.05.2007 r. do dnia  17.09.2012 r. 
2,50 zł - dla umów  inwestycyjnych zawartych do dnia  17.09.2012 r. 

0,03% - dla umów zawartych od dnia 18.09.2012 r. do dnia  04.11.2014 r. 
0,12% - dla umów obrotowych zawartych od dnia 05.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 

0,15% - dla umów inwestycyjnych zawartych od dnia 05.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
0,00 zł. - dla umów zawartych od dnia 01.01.2015 r. 

6. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki         
- do 90 dni 
- powyżej 90 dni 

od kwoty kredytu, której dotyczą zmiany 
 

1,50% 
1,75% 

 
300,00 zł 
300,00 zł 

7. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty           - 400,00 zł - 

8. Za wydanie opinii bankowej o kliencie / informacji o zdolności kredytowej klienta (na jego 
wniosek) 2) 

za każdą opinię/informację 
100,00 zł + VAT - 

9. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokośd zadłużenia z 
tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązao oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje 
jako dłużnik 2) 

za każdy egzemplarz zaświadczenia 
60,00 zł + VAT - 

10. Za wydanie promesy kredytowej naliczana od kwoty kredytu lub pożyczki 0,20% 1.000,00 zł 

11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 30,00 zł - 

12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia 

 
30,00 zł - 

13. Za wysłanie monitu/upomnienia lub wezwania do zapłaty za każde wezwanie 30,00 zł - 

14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 100,00 zł - 

15. Za zawarcie umowy/porozumienia związanego z restrukturyzacją należności    naliczana od kwoty należności objętej 
umową/porozumieniem 

1% min. 200,00 zł.  /  max. 2.000,00 zł. 

16. Za zmiany umowy/porozumienia związanego z restrukturyzacją należności naliczana od kwoty objętej zmianą 0,50% min. 100,00 zł.   /max. 1.000,00 zł. 

17. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 1% 300,00 zł 

18. Za dokonanie inspekcji po udzieleniu kredytu, w obrębie: 
- do 50 km 
- powyżej 50 km do 100 km 
- powyżej 100 km 

za każdą inspekcję w danym obrębie od siedziby 
jednostki BS Stara Biała  udzielającej 

kredyt/pożyczkę 

 
150,00 zł 
200,00 zł 
300,00 zł 

 
- 

19. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynnośd 50,00 zł - 
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1) Prowizja nie jest pobierana w przypadku zabezpieczenia  w postaci blokady środków na rachunku bankowym bądź kaucji w wys. kwoty udzielonego limitu 
2) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 

 

ROZDZIAŁ 9.  Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale, factoring 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Stawka minimalna 

1. Prowizja przygotowawcza: 
- udzielenie pojedynczej gwarancji lub poręczenia 
- przyznanie limitu gwarancji lub poręczeo 
- wykup pojedynczej wierzytelności faktoringowej lub wekslowej 
- udzielenie limitu faktoringowego lub limitu wykupu weksli 

 
od kwoty wnioskowanej gwarancji lub poręczenie 

od kwoty limitu 
od kwoty wykupywanej faktury lub weksla 

od kwoty limitu 

 
0,50% 
0,75% 
0,50% 

1% 

 
500,00 zł 
150,00 zł 
150,00 zł 
150,00 zł 

2. Prowizja za wykorzystanie gwarancji lub poręczenia liczona od kwoty udzielonej gwarancji lub 
poręczenia za każdy rozpoczęty kwartał 

funkcjonowania gwarancji lub poręczenia, w tym 
w ramach przyznanego limitu 

0,50% 150,00 zł 

3. Prowizja za zmianę warunków umowy limitu gwarancji, faktoringowego, poręczeo lub 
wykupu weksli: 
 
- za zwiększenie limitu 
- za prolongatę terminu obowiązywania limitu do 90 dni 
- za prolongatę terminu obowiązywania limitu powyżej 90 dni 
- za pozostałe czynności 

za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej 
gwarancji, poręczenia, regwarancji 

 
od kwoty zwiększenia 

 
od kwoty limitu 

od 1% 
 
 

1% 
0,50% 

1% 
150 zł 

 
 
 

150,00 zł 
150,00 zł 

- 
- 

 

 

ROZDZIAŁ 10.  Kredyty i pożyczki dla rolników 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca Stawka minimalna 

1. 
1.1 

 
 

1.2 
 

1.3 
1.4. 

Prowizja wstępna (aplikacyjna) 
Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym: 
- do kwoty 20.000,00 zł 
- powyżej kwoty 20.000,00 zł 
kredyty obrotowy w rachunku kredytowym, rewolwingowy, inwestycyjny "Agrokredyt", 
hipoteczny 
kredyt obrotowy ‘hektarowy” 
kredyt „PROW” 

-  za rozpatrzenie wniosku o udzielenie lub 
odnowienie kredytu (dotyczy kredytów 
odnawialnych), naliczana od wnioskowanej kwoty 
kredytu, płatna w dniu złożenia wniosku 
- w razie odmowy udzielenia kredytu lub rezygnacji 
kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, 
prowizja nie podlega zwrotowi 
- prowizja nie jest pobierana od kredytów 
konsorcjalnych, w których BS w Starej Białej jest 
uczestnikiem konsorcjum 

 
 

0,1%  
0,1% 
0,1% 

 
0,1% 
0,1% 

 
 

100,00 zł 
150,00 zł  

150,00 zł max 1000,00 zł 
 

100,00 zł 
100,00 zł 
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2. 
2.1 

 
 

2.2. 
2.3 

 
 

2.4 
 

Prowizja przygotowawcza 
kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 
kredyt obrotowy w rachunku kredytowym, rewolwingowy, inwestycyjny ‘Agrokredyt”, 
hipoteczny 
kredyt obrotowy ‘hektarowy” 
kredyt „PROW” 
- do 1 roku 
- powyżej 1 roku 
kredyt z linii preferencyjnych i innych 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty 
odnowienia/zwiększenia limitu kredytu (dotyczy 

kredytów odnawialnych), płatna jednorazowo  
przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy  (w przypadku zwiększenia limitu 
zadłużenia  pobiera się proporcjonalną prowizję 
ułamkową, uwzględniając pełną stawkę prowizji 
oraz okres zwiększenia limitu, zaokrąglając ten 

okres wzwyż do pełnego kwartału) 

 
2% 
2% 

 
1,5% 

 
0,7% 
1% 

wg umowy z ARiMR oraz innymi podmiotami 
 

 
200,00 zł 
200,00 zł 

 
200,00 zł 

 
200,00 zł 
200,00 zł 

 
 

3. Prowizja z tytułu gotowości 
- kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 
- kredyt rewolwingowy 

naliczana w stosunku miesięcznym od salda 
niewykorzystanego limitu kredytu w rachunku 

bieżącym za każdy dzieo niewykorzystania  i 
pobierana miesięcznie 

 
0,15% 

1) 

0,10% 1) 

 
 
- 

4. Prowizja za korzystanie z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym lub kredytu 
rewolwingowego 

naliczana z góry corocznie  od kwoty 
obowiązującego limitu  tj. za każdy kolejny 12 

miesięczny okres korzystania 

1,25% 200,00 zł 

5. Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR 

naliczana od kwoty udzielonego kredytu za każdy 
miesiąc trwania kredytu, pobierana kwartalnie 

2,00 zł. - dla umów  „klęskowych”  zawartych od dnia 01.05.2007 r. do dnia  17.09.2012 r. 
2,50 zł - dla umów  inwestycyjnych zawartych do dnia  17.09.2012 r. 

0,03% - dla umów zawartych od dnia 18.09.2012 r. do dnia  04.11.2014 r. 
0,12% - dla umów obrotowych zawartych od dnia 05.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 

0,15% - dla umów inwestycyjnych zawartych od dnia 05.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. 
0,00 zł. - dla umów zawartych od dnia 01.01.2015 r. 

6. Za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki         
- do 90 dni 
- powyżej 90 dni 

od kwoty kredytu, której dotyczą zmiany 
 

1,50% 
1,75% 

 
300,00 zł 
300,00 zł 

7. Za zmianę warunków umowy kredytowej, z wyjątkiem prolongaty           - 300,00 zł - 

8. Za wydanie opinii bankowej o kliencie / informacji o zdolności kredytowej klienta (na jego 
wniosek) 2) 

za każdą opinię/informację 
100,00 zł + VAT - 

9. Za wydanie klientom (na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokośd zadłużenia z 
tytułu kredytów bankowych i innych zobowiązao oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje 
jako dłużnik 

2)
 

za każdy egzemplarz zaświadczenia 
50,00 zł + VAT - 

10. Za wydanie promesy kredytowej naliczana od kwoty kredytu lub pożyczki 0,20% 500,00 zł 

11. Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 30,00 zł - 

12. Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 
rejestrowego lub przewłaszczenia 

 
30,00 zł - 

13. Za wysłanie monitu/upomnienia lub wezwania do zapłaty za każde wezwanie 30,00 zł - 

14. Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości za każdy wniosek 50,00 zł - 

15. Za zawarcie umowy/porozumienia związanego z restrukturyzacją należności    naliczana od kwoty należności objętej 
umową/porozumieniem 

1% min. 200,00 zł.  /  max. 2.000,00 zł. 

16. Za zmiany umowy/porozumienia związanego z restrukturyzacją należności naliczana od kwoty objętej zmianą 0,50% min. 100,00 zł.   /max. 1.000,00 zł. 

17. Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 1% 300,00 zł 

18. Za dokonanie inspekcji po udzieleniu kredytu, w obrębie: 
- do 50 km 
- powyżej 50 km do 100 km 
- powyżej 100 km 

za każdą inspekcję w danym obrębie od siedziby 
jednostki BS Stara Biała  udzielającej 

kredyt/pożyczkę 

 
150,00 zł 
200,00 zł 
300,00 zł 

 
- 

19. Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta za każdą czynnośd 50,00 zł - 
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1) Prowizja nie jest pobierana w przypadku zabezpieczenia  w postaci blokady środków na rachunku bankowym bądź kaucji w wys. kwoty udzielonego limitu 
2) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚD 3. POZOSTAŁE OPŁATY 

ROZDZIAŁ 1.  Wpłaty i wypłaty gotówkowe 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Stawka minimalna 

1. Wpłaty gotówkowe: 
- wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez inne banki 
- wpłaty na rachunki wirtualne prowadzone w BS Starej Białej 

 
- 

 
0,5% przyjętej wpłaty, nie mniej niż 3,90 zł, max 150,00 zł 

0,95 zł 
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ROZDZIAŁ 2.  Inne czynności 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Stawka obowiązująca 

Stawka minimalna 

1. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca nocnego worek do monet  bez opłat 

2. Za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały oraz za wymianę 
banknotów emisji 1989r – 1992r na nominały denominacyjne 

 bez opłat 

3. Wynajem skrytek sejfowych: 
- 1 dzieo 
- 1 miesiąc 
- 12 miesięcy 

  
1,00 zł 

20,00 zł 
150,00 zł 

4. Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników, 
pozostających w aktach banku 

 15,00 zł 

5. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych 
- do 3 miesięcy 
- powyżej 3 miesięcy 

  
30,00 zł 
50,00 zł 

6. Przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym przedmiotów i dokumentów 
Uwaga: opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako zabezpieczenie kredytu oraz z 
urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc 
kalendarzowy 

Miesięcznie 30,00 zł 

7. Za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową bankom 
oraz – na zasadzie wzajemności – innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania 
kredytów – na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe tekst 
jednolity: Dz. U. Z 2002r. Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami 

 bez opłat 

8. Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania 
Uwaga:  dotyczy klientów, którzy nie posiadają rachunku rozliczeniowego/ROR w BS w Starej Białej 

naliczana od wymienianej kwoty 1%  
min.5,00 zł, max. 50,00 zł. 

9. Za zastrzeżenie: 
- dokumentu tożsamości osoby korzystającej z usług z oferty BS w Starej Białej 
- dokumentu tożsamości osoby innej, niż wskazana powyżej 

za każde zastrzeżenie  
bez opłat 
12,00 zł 

 

CZĘŚD 4. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

ROZDZIAŁ 1.  Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb 

pobierania 
opłaty 

Stawka obowiązująca 

Unikonto 
MINIMUM 

Unikonto 
PRESTIŻ 

Unikonto 
PRACOWNIK 

Unikonto 
START 

Unikonto 
SENIOR 

Unikonto VIP e-UNIIKONTO4) Konto za złotówkę 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie bez opłat 10,90 zł 1,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat w 
przypadku min 
miesięcznych 

wpływów na ROR 

1,00 zł 
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w wys. 1000 zł., w 
przeciwnym razie   

4,90 zł. 

2. 
2.1 

 
2.2 

Wpłaty gotówki 
dokonywana na rachunek w placówce BS w Starej 
Białej 
dokonywana na rachunek w urządzeniach 
samoobsługowych BS w Starej Białej 

 
- 
 
- 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w 
placówce BS w Starej Białej 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

4. 
4.1 
4.2 

Polecenie przelewu wewnętrznego 
złożonych w formie papierowej 
złożonych za pośrednictwem bankowości 
elektronicznej 

za każdy 
przelew 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00 zł 

bez opłat 

 
1,00zł 

bez opłat 

5. 
5.1 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 
 

 

Polecenie przelewu 
złożonych w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej realizowanych w systemie Express Elixir 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej realizowanych w systemie SORBNET 
złożonych za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej: 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej realizowanych w systemie Express Elixir 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej realizowanych w systemie SORBNET 

za każdy 
przelew 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 
 
 
 

bez opłat 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 
 
 
 

bez opłat 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 
 
 
 

0,25 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 
 
 
 

bez opłat 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 
 
 
 

bez opłat 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 
 
 
 

bez opłat 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 
 
 
 

bez opłat 
 

4,90 zł 
 
 

25,00 zł 

 
 

3,00 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25,00zł 
 
 
 

0,25 zł 
 

4,90 zł 
 
 

25 zł 
 

6. 
6.1 

 
6.2 

 
 
 

6.3 
 
 
 
 
 

6.4 
 
 

Zlecenia stałe: 
przyjęcie zlecenia stałego do realizacji w placówce BS 
w Starej Białej 
realizacja przelewu złożonego w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w BS w Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej 
realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem 
usług bankowości elektronicznej 
- na rachunki prowadzone w BS w Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w 
Starej Białej 
 
realizacja przelewu w systemie SORBNET złożonego z 
datą przyszłą za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej  

za każdą 
dyspozycję 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

25,00 zł 
 
 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

25,00 zł 
 
 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
0,25 zł 

 
 

25,00 zł 
 
 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

25,00 zł 
 
 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

25,00 zł 
 
 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

25,00 zł 
 
 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
bez opłat 

 
 

25,00 zł 
 
 

 
5,00 zł 

 
 

bez opłat 
1,00 zł 

 
 
 

bez opłat 
0,25 zł 

 
 

25,00 zł 
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6.5 
 
 
 

6.6 
 

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 
- złożona w formie papierowej 
- złożona za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej 
odwołanie zlecenia stałego: 
- złożone w formie papierowej 
- złożone za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

7. 
7.1 
7.2 
7.3 

Polecenie zapłaty: 
złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 
odwołanie pojedynczego niezrealizowanego 
polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 
korzystanie z polecenia zapłaty

1) 

za każdą 
dyspozycję 

 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

 
2,00 zł 
1,50 zł 
5,00 zł 

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem2) 

za każdą 
dyspozycję 

 

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

9. 
9.1 

 
 

9.2 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
w formie papierowej: 
- jeśli klient korzysta z elektronicznych kanałów 
dostępu 
- jeśli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów 
dostępu 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 
poczty elektronicznej (e-mail) klienta 

-  
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

 
 

2,00 zł 
bez opłat 
bez opłat 

10. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) 
posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci 

za każde 
odwołanie 

albo zmianę 

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

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego 
spadkobiercy 

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

12. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 
odwrotnie 

za każdą 
dyspozycję 

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

13. Za zmianę pakietu taryfowego za każdą 
dyspozycję 

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

14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku 
płatniczego3) 

za każdą 
dyspozycję 

20,00 zł + 
VAT 

20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + 
VAT 

20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 20,00 zł + VAT 

15. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde 
zestawienie 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie 
rachunku 

 
5,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5 ,00 zł 

17. Udzielenie  zbiorczej informacji z Centralnej 
Informacji o rachunkach bankowych osobom, o 
których mowa w art.92ba ustawy Prawo bankowe 
oraz organom i instytucjom, o których mowa w 
art.105b ustawy Prawo bankowe 

za każdą 
dyspozycję 

 

25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

 

1) opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS w Starej Białej 

2) opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy 
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3) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 

4) rachunek wycofany z oferty tylko  dla nowych klientów, ( Posiadacze pozostałych  pakietów taryfowych  mają możliwośd przekształcenia  na rachunek e-UNIKONTO) 

ROZDZIAŁ 2.  Obsługa rachunków oszczędnościowych płatnych na każde żądanie  

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. Prowadzenie rachunku  miesięcznie bez opłat 

2. Wpłata gotówki - bez opłat 

3. Wypłata gotówki - bez opłat 

4. Realizacja przelewów 
- na rachunki prowadzone w BS w Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
- realizowanych w systemie SORBNET 
- realizowanych w systemie Express Elixir 

za każdy przelew  
bez opłat 

3,00 zł 
25,00 zł 
4,90 zł 

5. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
oszczędnościowym 

1)
 

za każdą dyspozycję 
5,00 zł 

6. Za  zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każde odwołanie lub 
zmianę 

20,00 zł 

7. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 15,00 zł 

8. Ustanowienie blokady na zabezpieczenie wierzytelności na rachunku lokaty 
terminowej na rzecz: 
- BS w Starej Białej 
- innych podmiotów niż BS w Starej Białej 

za każdą blokadę 

 
 

bez opłat 
5,00 zł 

9. Udzielenie zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych 
osobom, o których mowa w art.92ba ustawy Prawo bankowe oraz organom i 
instytucjom, o których mowa w art.105b ustawy Prawo bankowe 

za każdą dyspozycję 25,00 zł. 

 

ROZDZIAŁ 3.  Elektroniczne kanały dostępu (dot. rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych) 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb 

pobierania 
opłaty 

Stawka obowiązująca  

Unikonto 
MINIMUM 

Unikonto 
PRESTIŻ 

Unikonto 
PRACOWNIK 

Unikonto 
START 

Unikonto 
SENIOR 

Unikonto VIP 
e-Unikonto Konto za 

złotówkę 
1. Usługa bankowości elektronicznej (Internet Banking) miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 1,00 zł 

2. Za kod uwierzytelnienia - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

3. Opłata za jednorazowe hasło SMS przesyłane przez Bank w 
celu logowania oraz w celu autoryzacji dyspozycji Klienta 

za każde 
hasło 

0,08 zł. 0,08 zł. 0,08 zł. 0,08 zł. 0,08 zł. 0,08 zł. 0,08 zł. 
0,08 zł 

4. Usługa powiadamiania SMS (SMS Banking) miesięcznie bez opłat 0,50 zł 0,50 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat bez opłat 1,00 zł 

5.  Opłata za komunikat SMS  - 10 pierwszych komunikatów 
SMS bezpłatnych (SMS Banking) 

za każdy 
komunikat 

powyżej 
limitu 

0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

 
 

0,15 zł 
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6. Opłata za wydanie tokena Vasco, Vasco z PIN, Vasco z 
klawiaturą 

za każdy 
token 

według kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

5. Opłata za wizytę serwisową pracownika Banku na wniosek 
Klienta - 

według kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

według 
kalkulacji 
kosztów 

ROZDZIAŁ 4.  Instrumenty płatnicze wydane do rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych 

Karty debetowe 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca  

Mastercard  
(w tym 

młodzieżowe)1) 

VISA 
VISA „młodzieżowa”2) mobilna VISA 

Mastercard do 
„Konta za złotówkę” 

1. Obsługa karty debetowej 
- karty wydane do rachunku START 
- karty wydane do pozostałych rachunków 
- karty wydane do „Konta za złotówkę” 

miesięcznie 

 
1,00 zł 
2,00 zł 

nie dotyczy 

 
1,00 zł 
2,00 zł 

nie dotyczy 

 
1,00 zł 
1,50 zł 
1,50 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

0,00 zł 

2. Wznowienie  karty płatniczej za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

3. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 
klienta 

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

4. 
4.1 

 
4.2 
4.3 

 
 
 
 

4.4 
4.5 

Wypłata gotówki: 
w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 
w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 3) 

w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 
 
 
 
 
w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)3) 

w bankomatach za granicą (poza terytorium paostw członkowskich EOG) 4) 

za każdą wypłatę 
pobieraną w dniu 

rozliczenia 
operacji, naliczaną 

od wypłacanej 
kwoty 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 
2,00 zł 

 
 
 
 

3% min. 4,50 zł 
3% min. 10,00 zł. 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 
2,00 zł 

 
 
 
 

2% min. 4,50 zł 
3% min. 10,00 zł. 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 
2,00 zł 

 
 
 
 

3% min. 4,50 zł. 
3% min. 10,00 zł. 

 
bez opłat 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
 
 
 

3% min. 4,50 zł 
0,00 zł 

5.  Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego paostwa członkowskiego EOG) 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

3% min. 10,00 zł. 3% min. 10,00 zł. 3% min. 10,00 zł. 
 

0,00 zł 

6. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

 
0,00 zł 

7. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer 
PIN 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 
6,00 zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach: 
- sieci SGB 
- innych niż wskazane powyżej 

za każdą zmianę  
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

 
nie dotyczy 
nie dotyczy 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

9. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
-sieci SGB 

za każde 
sprawdzenie 

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 

 
1,00 zł 
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- innych niż wskazane powyżej 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 

11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde 
zestawienie 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
2,00 zł 

12. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 
roboczych) 

za każdą przesyłkę 
45,00 zł 45,00 zł nie dotyczy 

nie dotyczy 

13. Transakcja bezgotówkowa: 
- dokonywana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 
- dokonywana poza terytorium paostw członkowskich EOG 
-  transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych (na terytorium innego paostwa członkowskiego EOG) 

- 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

 
bez prowizji 
bez prowizji 
bez prowizji 

14. Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN naliczana od 
kwoty transakcji, 
pobierana w dniu 

rozliczenia 
operacji 

bez opłat 
 

3% 3% 3 % 

Instrument płatniczy BLIK 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Płatności mobilne BLIK 

 
1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. Opłata za wydanie gotówki: 
- w bankomatach sieci  SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 5) 

- w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 
0,00 zł 
0,00 zł 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

0,00 zł 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 

 
1) Stawki obowiązują również dla karty wydawanej pod nazwą  MasterCard Debit, MasterCard Debit PayPass oraz kart bez funkcji zbliżeniowej  wycofanych z oferty banku (Maestro, Visa Electron)  
2) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwami Visa payWave Electron, Visa payWave Electron "młodzieżowa" oraz kart Visa, Visa "młodzieżowa" wznowionych w miejsce ww. kart 
3) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 
4) Paostwo członkowskie - paostwo członkowskie UE albo paostwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
5) Po udostępnieniu usługi przez Bank 
 

ROZDZIAŁ 5.  Obsługa rachunków rozliczeniowych  

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 
Stawka obowiązująca 

INSTYTUCJA MIESZKANIE BIURO 
1. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego (bieżącego i pomocniczego) miesięcznie 20,00 zł 9,00 zł 2,00 zł 

2. 
 

Wpłaty gotówkowe na rachunek: 
- dokonywana na rachunek w placówce BS w Starej Białej 

 
naliczana od 

 
0,2% min. 2,90 zł 

 
ind. ustalane z 

 
0,1% min. 2,90 zł 
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- dokonywane w urządzeniach samoobsługowych banku, w formie zamkniętej 
lub do wrzutni 

wpłacanej kwoty 
 

max 200 zł 
 

0,1% (min 2,90 zł 
max 200 zł) 

klientem 
 

0,1% (min 2,90 zł 
max 200 zł) 

max 200 zł 
 

0,1% (min 2,90 zł 
max 200 zł) 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunków rozliczeniowych prowadzonych przez BS w 
Starej Białej 

naliczana od 
wypłacanej kwoty 

0,2% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

0,2% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

0,1% min. 2,90 zł 
max 200 zł 

4. 
4.1 

 
 

4.2 
 
 
 

4.3 
4.4 

Realizacja przelewów 
złożonych w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w BS Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 
złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: 
- na rachunki prowadzone w BS Starej Białej 
- na rachunki prowadzone w innych bankach 
- na rachunki ZUS i Urzędów Skarbowych 
realizowanych w systemie SORBNET 
realizowanych w systemie Express Elixir 

za każdy przelew 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

1,45 zł 
1,45 zł 

25,00 zł 
9,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 

0,50 zł 
0,50 zł 

25,00 zł 
9,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

 
bez opłat 
bez opłat 
bez opłat 
25,00 zł 
9,00 zł 

5. 
5.1 
5.2 

 
 
 

5.3 
 

5.4 
 
 

5.5 

Zlecenia stałe 
złożenie zlecenia w formie papierowej 
realizacja zlecenia na rachunki prowadzone przez inne banki w formie 
papierowej 
- ze stałą kwotą zlecenia 
- ze zmienną kwotą zlecenia 
realizacja zlecenia na rachunki prowadzone przez bank w formie 
elektronicznej 
modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 
- w formie papierowej 
- za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 
odwołanie zlecenia stałego 
- złożone w formie papierowej 
- złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu 

za każdą 
dyspozycję 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

 
5,00 zł 

 
 

1,00 zł 
3,00 zł 

bez opłat 
 
 

3,00 zł 
bez opłat 

 
3,00 zł 

bez opłat 

6. 
6.1. 

 
 

6.2 

Polecenie zapłaty 
opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: 
- realizacja polecenia zapłaty 
- wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty 
Opłaty pobierane z rachunku dłużnika: 
- realizacja polecenia zapłaty 
- odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 
aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 1) 

- poinformowanie klienta przez bank o odmowie wykonania polecenia zapłaty 

za każdą 
dyspozycję 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

 
 

3,00 zł 
3,00 zł 

 
1,50 zł 
3,00 zł 

 
3,50 zł 

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą 
dyspozycję 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą 
dyspozycję 

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

9. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą 
dyspozycję 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

10. Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia/odwołania o utracie blankietów 
czekowych 

za każdą 
dyspozycję 

12,00 zł 12,00 zł 12,00 zł 

11. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: -    
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11.1 
 
 
 

11.2 

w formie papierowej: 
- sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce BS w Starej Białej 
prowadzącej rachunek 
- sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 
poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail 
klienta 

 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

 
bez opłat 

 
bez opłat 
bez opłat 

12. Sporządzenie, na wniosek klienta dodatkowego wyciągu: 
- odbiór wyciągu bankowego w placówce BS w Starej Białej prowadzącej 
rachunek 
- wysłanie za pośrednictwem poczty 

 
- 
 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

13. Wydanie na wniosek Klienta: 
- opinii bankowej (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej) 

2) 

- zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku rozliczeniowego z 
określeniem wielkości obrotów i sald 

2)
 

za każdą opinię 
lub zaświadczenie 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

 
100,00 zł + VAT 
60,00 zł + VAT 

14. 
14.1 

 
 
 
 

14.2 

Sporządzenie kopii: 
wyciągu bankowego oraz historii rachunku: 
- z bieżącego roku kalendarzowego 
- z lat poprzednich 
 
 
pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 
- klient określi datę dokonania operacji 
- klient nie określi daty dokonania operacji 

za każdy 
dokument 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

 
 

10,00 zł. 
10,00 zł + po 5,00 zł 
za każdy poprzedni 

rok 
 

15,00 zł. 
25,00 zł 

15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
dokumentu 

za każdą 
dyspozycję 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

0,50 % kwoty zajętej 
(min.20,00 zł max 

100 zł) 

16. Dokonanie blokady środków na rachunku rozliczeniowym na wniosek 
posiadacza rachunku 

za każdą blokadę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17. Likwidacja rachunku rozliczeniowego - 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

18. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

19. Wysłanie do klienta informacji o powstaniu zaległości z tytułu prowizji i 
opłat z jednoczesnym wezwaniem do zapłaty 

- 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

20. Wysłanie do klienta informacji o powstaniu debetu niedopuszczalnego z 
jednoczesnym wezwaniem do zapłaty 
 

- 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

21. Usługa płatności masowych: 
- opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych 
 
- opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 
 
 
- opłata za wydanie certyfikatu szyfrującego (ważnego 2 lata) 
- opłata za odnowienie certyfikatu szyfrującego na kolejne 2 lata 

 
jednorazowo 

 
za każdą wpłatę, 

pobierana zbiorczo 
raz dziennie 

 
za każdy certyfikat 

 
50,00 zł 

 
ind. ustalana z 

klientem 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
50,00 zł 

 
ind. ustalana z 

klientem 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
50,00 zł 

 
ind. ustalana z 

klientem 
 

195,00 zł 
50,00 zł 

 
1) Opłata za aktualizację nie dotyczy klientów, dla których obowiązek aktualizacji wynika ze zmiany numeru rachunku przez BS w Starej Białej  
2) Usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług. Prowizja zostanie zwiększona o kwotę naliczonego podatku wg obowiązującej stawki 
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ROZDZIAŁ 6.  Usługi bankowości elektronicznej (dot. rachunków rozliczeniowych)  
 

L.p. Wyszczególnienie czynności 
Tryb pobierania 

opłaty 

Stawka obowiązująca 

Instytucja Mieszkanie Biuro 
1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 

- Internet Banking 
- Internet Banking dla Firm 

1) 

- SMS Banking 

miesięcznie 

 
10,00 zł 
10,00 zł 
2,00 zł 

 
1,00 zł 
1,00 zł 
1,00 zł 

 
1,00 zł 
1,00 zł 
1,00 zł 

2. Za kod uwierzytelnienia - bez opłat bez opłat bez opłat 
3. Za jednorazowe hasło SMS przesłane przez Bank w celu logowania oraz w 

celu autoryzacji dyspozycji Klienta 
za każde hasło 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

4. Za wydanie tokena Vasco, Vasco z PIN, Vasco z klawiaturą 
za wydany token 

wg kalkulacji kosztów 

 
wg kalkulacji kosztów 

 
wg kalkulacji kosztów 

 

5. Za wizytę serwisową na wniosek klienta - wg kalkulacji kosztów wg kalkulacji kosztów wg kalkulacji kosztów 

6. Za każdy komunikat SMS (SMS Banking)  0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł 

 
1) W przypadku dwuosobowej autoryzacji 

 
 
 

ROZDZIAŁ 7.  Instrumenty płatnicze wydane do rachunków rozliczeniowych  

Karty debetowe 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 

Stawka obowiązująca 

Visa Business 
Electron 1) Visa Business 2) Mastercard 

Business3) 

1. Wydanie: 
- duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 
- nowej karty w miejsce utraconej 

za każdą kartę 
 

25,00 zł 
25,00 zł 

 
25,00 zł 
25,00 zł 

 
25,00 zł 
25,00 zł 

2. Wznowienie karty za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

3. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat 

4. 
4.1 
4.2 

Użytkowanie karty: 
Biznes BIURO 
Biznes INSTYTUCJA, MIESZKANIE 

mesięcznie 
 

2,00 zł 
3,50 zł 

 
6,00 zł 
6,00 zł 

 
2,00 zł 
3,50 zł 

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 
wniosek klienta 

od każdej zmiany 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

6. Opłata za wypłatę gotówki: 
- w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 
spółdzielczych 
- w kasach banku 4) 
- w bankomatach innych, niż wskazane powyżej 
- w kasach innych banków, niż BS w Starej Białej  4) 

za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 
naliczana od wypłacanej 

kwoty 

 
bez opłat 

 
4,50 zł 

3% min. 5,00 zł 
3% min. 10,00 zł 

 
bez opłat 

 
4,50 zł 

3% min. 5,00 zł 
3% min. 10,00 zł 

 
bez opłat 

 
4,50 zł 

3% min. 5,00 zł 
3% min. 10,00 zł 
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- w bankomatach za granicą 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

8. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

9. Zmiana PIN w bankomatach: 
- sieci SGB 
- innych niż wskazane powyżej 

za każdą zmianę  
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

 
4,50 zł 
7,00 zł 

10. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 
- sieci SGB 
- innych niż wskazane powyżej 

za każde sprawdzenie  
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

 
1,00 zł 
1,50 zł 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 
dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

14. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat bez opłat 

15. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż 
PLN 

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

3% 3% bez opłat 

1) Karta Visa Business Electron wycofana z oferty  Banku 
2) Stawki obowiązują również dla kart wydanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart 
3) Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Mastercard Business PayPass 
4) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS 

CZĘŚD 5. PRODUKTY  BANKOWE DAWNEGO SIERPECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO (WYCOFANE Z OFERTY BANKU) 

ROZDZIAŁ 1.  Klienci instytucjonalni (z wyjątkiem rolników indywidualnych)   

I. Rachunki rozliczeniowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania opłaty Stawka 

1. Opłata za prowadzenie rachunku 

1.1 Bieżącego  
 

miesięcznie 

20,00zł 

1.2 Pomocniczego 20,00zł 

1.3 dodatkowego dla wyodrębnionych środków 20,00zł 

1.4 VAT 0,00zł 

2. Otwarcie rachunku 

2.1 Bieżącego  
 

jednorazowo 

0,00zł 

2.2 Pomocniczego 0,00zł 

2.3 dodatkowego dla wyodrębnionych środków 0,00zł 

2.4 VAT 0,00zł 
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3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 wpłaty gotówkowe 

3.1.
1 

przy rachunkach oprocentowanych  
od kwoty 

0,50% 

3.1.
2 

przy rachunkach nieoprocentowanych 0,02% 

3.2 wypłaty gotówkowe 

3.2.
1 

przy rachunkach oprocentowanych od kwoty 0,50% 

3.2.
2 

przy rachunkach nieoprocentowanych 0,2% min. 2,90 zł max 200 zł  

4. Za wpływy z zewnątrz na rachunek 

4.1 przy rachunkach oprocentowanych od kwoty 0%  

4.2 przy rachunkach nieoprocentowanych  0% 

5. Wpływy od sprzedaży płodów i produktów rolnych oraz dopłat 

bezpośrednich na rachunki bankowe: 

- nie więcej niż 100,00zł miesięcznie,  z wyjątkiem  umów 

indywidualnych stanowiących inaczej 

 
 

od kwoty 

 
 

0%  

6. Książeczka czekowa lub blankiety czekowe luzem 

6.1 książeczka czekowa za książeczkę 25,00zł 

6.2 blankiety czekowe za blankiet 1,00zł 

6.3 za asygnatę wypłaty za asygnatę 0,00zł  

7. Przelew krajowe 

7.1 przelew wewnętrzny  
od przelewu 

 

0,00zł 

7.2 przelew zewnętrzny 3,20zł 

7.3 przelew podatkowy do US 4,50zł 

7.4 przelew do ZUS 4,50zl 

7.5 przelew zewnętrzny  systemie SORBNET 60,00zł 

8. Zlecenia stałe 

8.1 rejestracja zlecenia stałego  
za zlecenie 

0,00zł 

8.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 0,00zł 

8.3 realizacja zlecenia stałego 3,00zł 

9. Polecenia zapłaty 

9.1 rejestracja polecenia zapłaty  
za zlecenie 

0,00zł 

9.2 modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 0,00zł 

9.3 realizacja polecenia zapłaty 3,20zł 
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10. Wyciąg z rachunku 

10.1 wyciąg z rachunku rozliczeniowego miesięcznie 0,00zł 

10.2 duplikat wyciągu miesięcznego lub dziennego za wyciąg 5,00zł+VAT 

10.3 sporządzenie kopii dowodu księgowego do wyciągu za dokument 10,00zł+VAT 

10.4 Informacja sms o obrotach i saldzie na rachunku za sms 0,28zł 

11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 

11.1 za każdą stronę roku bieżącego  
za stronę 

5,00zł+VAT 

11.2 za każdą stronę roku poprzedniego 10,00zł+VAT 

12. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od czeku 20,00zł 

13. Za zmianę karty wzorów podpisów za zmianę 25,00zł 

14. Przyjęcie dyspozycji zastrzeżenia i odwołania zastrzeżenia: 
książeczki czekowej lub blankietów czekowych 

 
od zastrzeżenia 

 
30,00zł 

15. Za wprowadzenie pełnomocników do dysponowania rachunkiem 
Uwaga! Nie pobiera się opłaty, gdy pełnomocnik wprowadzany jest 
przy podpisaniu umowy o rachunek 

od pełnomocnictwa 10,00zł 

16. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej za książeczkę 25,00zł 

17. Wydanie nowych blankietów czekowych w miejsce utraconych za blankiet 1,00zł 

18. Za potwierdzenie operacji na rachunku drogą telekomunikacyjną 
(faks) 

jednorazowo 10,00zł+VAT 

19. Wpływy z tytułu przekazów innych banków lub instytucji 
kredytujących na rachunki bankowe 

 
od kwoty 

0%  

 

20. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc 
takiego tytułu z rachunków bankowych dłużnika   

 
od kwoty 

0,50% kwoty 
min. – 50,00zł 

21. Za zamknięcie rachunku bieżącego, pomocniczego lub dodatkowego jednorazowo 30,00zł* 

21.1 Za zamknięcie rachunku VAT Jednorazowo 0,00zł 

22. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. od kwoty 0,00zł 

23. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej miesięcznie 0,00zł 

24. Likwidacja rachunku lokaty terminowej od rachunku 15,00zł 

25. Sporządzenie na specjalne życzenie posiadacza rachunku wyciągu od wyciągu 20,00zł 

26. Przekazanie środków z lokaty terminowej na rachunek w innym 
banku 

 
od przelewu 

 
35,00zł 

27. Udzielenie „na hasło” telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00zł 

28. Za depozyt miesięcznie 40,00zł 

29. Za wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o:  

posiadanym rachunku bankowym, obrotach na tym rachunku oraz 
wysokości salda 

jednorazowo 30,00zł+VAT 

w przypadku braku rachunku jednorazowo 20,00zł+VAT 

30. Za udostępnienie skrytki korespondencyjnej dla posiadaczy 
rachunków  

 
miesięcznie 

 
7,00zł 
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*jeśli saldo do likwidacji jest mniejsze, to do wysokości salda 

II. Karty bankomatowe1) 
 

1. 
 
Wydanie i wznowienie karty bankomatowej 

1.1 karty własnej  
od karty 

0,00zł 

1.2 karty VISA/ MASTERCARD 0,00zł 

2. Dostarczenie karty przesyłką pocztową na adres do korespondencji  
jednorazowo 

 
15,00zł+VAT 

3. Wydanie duplikatu karty własnej  od karty 20,00zł 

3.1 Wydanie duplikatu karty  VISA lub MASTERCARD od karty Według kosztów rzeczywistych ponoszonych przez Bank plus 
10% 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty 

4.1 karty własnej  
miesięcznie 

1,50zł 

4.2 karty VISA/ MASTERCARD 2,50zl 

5. Opłata za nie zwrócenie karty na żądanie Banku jednorazowo 100,00zł 

6. Za odblokowanie karty i rachunku jednorazowo 50,00zł 

7. Płatnośd kartą 

7.1 w punktach handlowo-usługowych w kraju od płatności 0,00zł 

7.2 w punktach handlowo-usługowych za granicą 0,00zł 

8. Wypłata gotówki 

8.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych 
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 

 
od kwoty wypłaty 

 
0,00zł 

8.2 w pozostałych bankomatach w kraju – od kwoty wypłaty 0,50% 

8.3 w bankomatach za granicą 0,50% 

9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie jednorazowo 1,00zł 

10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika jednorazowo 20,00zł 

11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od płatności 1 000,00zł 

 

 III.    Usługi internetowe 
1. Za konto internetowe (opłata dodatkowa do prowizji za miesięczną 

obsługę rachunku) 
 

miesięcznie 
 

5,00zł 

2. Za kod uwierzytelnienia - bez opłat 

3. Za jednorazowe hasło przesłane przez Bank w celu logowania lub w 
celu autoryzacji dyspozycji klienta 

za każde hasło 0,10 zł. 

4. Za wydanie tokena Vasco, Vasco z PIN, Vasco z klawiaturą za każdy token wg kosztów kalkulacji 

5. Za przelew internetowy 

5.1 wewnętrzny  
za przelew 

0,00zl 

5.2 zewnętrzny 1,50zł 
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6. Za wizytę serwisową na wniosek klienta - wg kosztów kalkulacji 

 
 IV.    Kredyty 

1. Rozpatrzenie wniosku od kwoty 0% 

2. Za udzielenie kredytów operacyjnych i inwestycyjnych od kwoty kredytu 2,50% 

3. Za udzielenie i przedłużenie  kredytu w rachunku bieżącym od kwoty 2,50% 

 Za obniżenie kwoty kredytu na wniosek Klienta Od kwoty  

 Za podwyższenie kwoty kredytu na wniosek klienta Od kwoty  

4. Za niewykorzystany kredyt w rachunku bieżącym od kwoty 0,003% 

5. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty udzielonych kredytów 

5.1 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy terminach nie 
przekraczających pierwotnego ostatecznego terminu spłaty 

 
od kwoty 

1,50% 
nie mniej niż 50zł 

5.2 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy terminach 
przekraczających pierwotny ostateczny termin spłaty 

 
od kwoty 

2,5% 
nie mniej niż 50zł 

6. Za zawarcie ugody, porozumienia z Dłużnikiem od kwoty 2,50% nie mniej niż 200,00zł 

7. Zawarcie umowy przejęcia długu od kwoty pozostałej do spłaty 0,50% nie mniej niż 100,00zł 

8. Zawarcie umowy przystąpienia do długu od kwoty pozostałej do spłaty 0,50% nie mniej niż 100,00zł 

9. Za sporządzenie i wysłanie monitu w przypadku zalegania ze spłatą 
rat (upomnienia) 

 
od dokumentu 

 
25,00zł 

10. Spłata części lub całości kredytu obrotowego przed terminem od kwoty 0,00% 

11. Wydanie opinii i zaświadczeo bankowych 

12.1 o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów  
od dokumentu 

30,00zł+VAT 

12.2 o braku zadłużenia 30,00zł+VAT 

12.3 o zadłużeniu łącznie z informacją o posiadanych rachunkach 
bankowych i kredytach udzielonych w rachunkach 

 
50,00zł+VAT 

12.4 opinia bankowa 60,00zł+VAT 

13. Za wydanie promesy jednorazowo 50,00zł 

14. Za wydanie oświadczenia o wpis do hipoteki od oświadczenia 150,00zł 

15. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki spłaconego 

kredytu 

od zezwolenia  
50,00zł 

16. Za zwolnienie części lub całości nieruchomości spod zabezpieczenia 

hipotecznego w trakcie trwania umowy 

od zezwolenia  
200,00zł 

17. Za wydruk lub potwierdzenie księgi wieczystej ze strony 
http://ekw.ms.gov.pl 

od wydruku  
20,00zł 

18. Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku kredytu na   
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wniosek Kredytobiorcy 
 

jednorazowo 
 
 

35,00zł 

19. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy Według  kosztów rzeczywistych, nie więcej niż 1 000zł 
 

20. Wyliczenie zdolności kredytowej i maksymalnej kwoty kredytu bez 
składania wniosku kredytowego 
Ważnośd wyliczonej zdolności kredytowej i maksymalnej kwoty 
kredytu wynosi 6 miesięcy 

 

jednorazowo 

 
30,00zł 

21. Prowizja za administrację kredytu, płatna w dniu uruchomienia 

transzy. 

UWAGA:  Nie pobiera się prowizji od kredytów wypłaconych 

jednorazowo i od pierwszej transzy 

 

od kwoty transzy 

 

0,10% 

min. 100,00zł 

22. Prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę raty kredytu lub 

całości kredytu. 

UWAGA: za wcześniejszą spłatę nie uznaje się spłaty dokonaną w 

miesiącu, w którym przypada termin spłaty zgodnie z 

harmonogramem spłat     

 

od kwoty wcześniejszej spłaty 

 

2,00% 

23. Prowizja od kredytów komercyjnych dla Klientów nie posiadających 

w Sierpeckim Banku Spółdzielczym rachunku bieżącego. 

miesięcznie/ kwartalnie 5,00zł 

15,00zł 

24. Dodatkowa opłata za udzielenie kredytu i zawarcie umowy 

kredytowej w dniu złożenia wniosku kredytowego do kwoty 

50 000,00zł 

 

jednorazowo 

 

50,00zł 

25. Dodatkowa opłata za udzielenie kredytu i zawarcie umowy 

kredytowej w dniu złożenia wniosku kredytowego powyżej kwoty 

50 000,00zł 

 

jednorazowo 

 

100,00zł 

26. Opłata za kontrolę u Klienta na miejscu: 

26.1 na terenie powiatu sierpeckiego (gminy: Sierpc, Szczutowo, 

Rościszewo, Gozdowo, Zawidz, Mochowo) 

 
 
 

 
50,00zł 
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26.2 na terenie powiatów ościennych (powiat żuromioski, płooski i płocki) za każdy wyjazd  
300,00zl 

26.3 na terenie pozostałych powiatów województwa warszawskiego  
500,00zł 

 
1) dotyczy kart wydanych do rachunków rozliczeniowych dawnego SBS w Sierpcu. Dla kart wydawanych od 1 maja 2019 r. obowiązują opłaty i prowizje zawarte w Części 2, Roz. 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ROZDZIAŁ 2.  Rolnicy indywidualni  

I. Rachunki rozliczeniowe 

 
Lp. 

 
Rodzaj usługi (czynności) 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka 

 

1. Opłata za prowadzenie rachunku bieżącego miesięcznie 7,00zł 

1.1. Opłata za prowadzenie rachunku VAT Miesięcznie 0,00zł 

2. Otwarcie rachunku bieżącego jednorazowo 25,00 zł 

2.1. Otwarcie rachunku VAT Jednorazowo 0,00zł 

3. Wpłaty i wypłaty 

3.1 wpłaty gotówkowe od kwoty 0% 

3.2 wypłaty gotówkowe od kwoty 0,1% min. 2,90 zł max 200 zł  
 

4. Za wpływy z zewnątrz od kwoty 0% 

5. Wpływy od sprzedaży płodów i produktów rolnych oraz dopłat bezpośrednich na rachunki  
 

od kwoty 

0,00 zł   
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bankowe: 

- nie więcej niż 100,00zł miesięcznie,  z wyjątkiem  umów indywidualnych stanowiących inaczej 

6. Książeczka czekowa lub blankiety czekowe luzem 

6.1 książeczka czekowa za książeczkę 25,00zł 

6.2 blankiety czekowe za blankiet 1,00zł 

6.3 za asygnatę wypłaty za asygnatę 0,00zł  

7. Przelew krajowe 

7.1 przelew wewnętrzny  
od przelewu 

 

0,00zł 

7.2 przelew zewnętrzny 3,20zł 

7.3 przelew zewnętrzny  systemie SORBNET 45,00zł 

8. Zlecenia stałe 

8.1 rejestracja zlecenia stałego  
za zlecenie 

0,00zł 

8.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 0,00zł 

8.3 realizacja zlecenia stałego 3,00zł 

9. Polecenia zapłaty 

9.1 rejestracja polecenia zapłaty  
za zlecenie 

0,00zł 

9.2 modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 0,00zł 

9.3 realizacja polecenia zapłaty 3,20zł 

10. Wyciąg z rachunku 

10.1 wyciąg z rachunku rozliczeniowego miesięcznie 0,00zł 

10.2 duplikat wyciągu miesięcznego za wyciąg 5,00zł+VAT 

10.3 sporządzenie kopii dowodu księgowego do wyciągu za dokument 10,00zł+VAT 

10.4 Informacja sms o obrotach i saldzie na rachunku za sms 0,28zł 

11. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 

11.1 za każdą stronę roku bieżącego  
za stronę 

5,00zł+VAT 

11.2 za każdą stronę roku poprzedniego 10,00zł+VAT 

12. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego od czeku 20,00zł 

13. Za zmianę karty wzorów podpisów za zmianę 25,00zł 

14. Przyjęcie dyspozycji zastrzeżenia i odwołania zastrzeżenia: książeczki czekowej lub blankietów 
czekowych 

 
od zastrzeżenia 

 
30,00zł 

15. Za wprowadzenie pełnomocników do dysponowania rachunkiem 
Uwaga! Nie pobiera się opłaty, gdy pełnomocnik wprowadzany jest przy podpisaniu umowy o 
rachunek 

od pełnomocnictwa 10,00zł 

16. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej za książeczkę 25,00zł 

17. Wydanie nowych blankietów czekowych w miejsce utraconych za blankiet 1,00zł 

18. Za potwierdzenie operacji na rachunku drogą telekomunikacyjną (faks)  
jednorazowo 

 
10,00zł+VAT 

19. Wpływy z tytułu przekazów innych banków lub instytucji kredytujących na rachunki bankowe  
od kwoty 

0%  

20. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunków 
bankowych dłużnika   

 
od kwoty 

0,50% kwoty 
min. – 50,00zł 

21. Za zamknięcie rachunku bieżącego rolniczego  jednorazowo 30,00zł* 

21.1. Za zamknięcie rachunku VAT Jednorazowo 0,00zł 
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22. Otwarcie rachunku lokaty terminowej. od kwoty 0,00zł 

23. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej miesięcznie 0,00zł 

24. Likwidacja rachunku lokaty terminowej od rachunku 7,00zł 

25. Sporządzenie na specjalne życzenie posiadacza rachunku wyciągu              z rachunku lokaty 
terminowej 

 
od wyciągu 

 
5,00zł 

 

26. Przekazanie środków z lokaty terminowej na rachunek w innym banku  
od przelewu 

 
35,00zł 

27. Udzielenie „na hasło” telefonicznej informacji o stanie rachunku 
 

miesięcznie 5,00zł 

28. Za wydanie na życzenie Klienta zaświadczenia o: 
 

 

posiadanym rachunku bankowym, obrotach na tym rachunku oraz wysokości salda jednorazowo 30,00zł+VAT 

w przypadku braku rachunku jednorazowo 20,00zł+VAT 

*Jeśli saldo do likwidacji jest mniejsze, to do wysokości salda 

II. Karty bankomatowe1)
 

1. Wydanie i wznowienie karty bankomatowej 

1.1 karty własnej  
od karty 

0,00zł 

1.2 karty VISA/ MASTERCARD 0,00zł 

2. Dostarczenie karty przesyłką pocztową na adres do korespondencji  
jednorazowo 

 
10,00zł+VAT 

3. Wydanie duplikatu karty własnej lub VISA/ MASTERCARD od karty 20,00zł 

3.1 Wydanie duplikatu karty VISA/ MASTERCARD od karty Według kosztów rzeczywistych ponoszonych 
przez Bank plus 10% 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty 

4.1 karty własnej  
miesięcznie 

1,50zł 

4.2 karty VISA/ MASTERCARD 2,50zl 

5. Opłata za nie zwrócenie karty na żądanie Banku jednorazowo 100,00zł 

6. Za odblokowanie karty i rachunku jednorazowo 10,00zł 

7. Płatnośd kartą 

7.1 w punktach handlowo-usługowych w kraju od płatności 0,00zł 

7.2 w punktach handlowo-usługowych za granicą 0,00zł 

8. Wypłata gotówki 

8.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z 
zawartymi umowami 

 
od kwoty wypłaty 

 
0,00zł 

8.2 w pozostałych bankomatach w kraju – od kwoty wypłaty 0,50% 

8.3 w bankomatach za granicą 0,50% 

9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie                 (dotyczy kart 
międzynarodowych) 

jednorazowo 1,00zł 

10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika jednorazowo 20,00zł 

11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od płatności 1 000,00zł 

III. Usługi internetowe 

1. Za konto internetowe (opłata dodatkowa do prowizji za miesięczną 
obsługę rachunku) 

 
miesięcznie 

 
5,00zł 

2. Zza kod uwierzytelnienia - bez opłat 
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3. Za jednorazowe hasło przesłane przez Bank w celu logowania lub w 
celu autoryzacji dyspozycji klienta 

za każde hasło 0,10 zł. 

4. Za wydanie tokena Vasco, Vasco z PIN, Vasco z klawiaturą za każdy token wg kosztów kalkulacji 

5. Za przelew internetowy 

5.1 wewnętrzny  
za przelew 

0,00zl 

5.2 zewnętrzny 1,50zł 

6. Za wizytę serwisową na wniosek klienta - wg kosztów kalkulacji 

IV. Kredyty 

1. Rozpatrzenie wniosku  
 
 

od kwoty kredytu 

0% 

2. Za udzielenie kredytów operacyjnych i inwestycyjnych 2,50% 

3. Za udzielenie kredytu rolnikom posiadających stały miesięczny wpływ 2,50% 

4. Za udzielenie kredytów pomostowych 2,50% 

5. Za udzielenie kredytów z dopłatami ARiMR 1,00% 

6. Za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym rolniczym 2,50% 

7. Za niewykorzystany kredyt w rachunku bieżącym od kwoty niewykorzystanej 0,003% 

8. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty udzielonych kredytów 

8.1 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy terminach nie przekraczających pierwotnego 
ostatecznego terminu spłaty 

 
od kwoty 

1,50%  
nie mnij niż 50zł 

8.2 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy terminach przekraczających pierwotny 
ostateczny termin spłaty 

 
od kwoty 

2,5% 
nie mnij niż 50zł 

9. Za zawarcie ugody, porozumienia z Dłużnikiem od kwoty 2,50% nie mniej niż 200,00zł 

10. Zawarcie umowy przejęcia długu od kwoty pozostałej do spłaty 0,50% nie mniej niż 100,00zł 

11. Zawarcie umowy przystąpienia do długu od kwoty pozostałej do spłaty 0,50% nie mniej niż 100,00zł 

12. Za sporządzenie i wysłanie monitu w przypadku zalegania ze spłatą rat (upomnienia)  
od dokumentu 

 
25,00zł 

13. Spłata części lub całości kredytu przed terminem od kwoty 0,00% 

14. Wydanie opinii i zaświadczeo bankowych 

14.1 o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów  
od dokumentu 

30,00zł+VAT 

14.2 o braku zadłużenia 30,00zł+VAT 

14.3 o zadłużeniu łącznie z informacją o posiadanych rachunkach bankowych i kredytach udzielonych w 
rachunkach 

 
50,00zł+VAT 

14.4 opinia bankowa 60,00zł+VAT 

15. Za wydanie promesy Jednorazowo 50,00zł 

16. Za wydanie oświadczenia o wpis do hipoteki od oświadczenia 150,00zł 

17. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki spłaconego kredytu od zezwolenia  
50,00zł 

18. Za zwolnienie części lub całości nieruchomości spod zabezpieczenia hipotecznego w trakcie 

trwania umowy 

od zezwolenia  
200,00zł 

19. Za wydruk lub potwierdzenie księgi wieczystej ze strony http://ekw.ms.gov.pl od wydruku  
20,00zł 

20. Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku kredytu na wniosek Kredytobiorcy   

http://ekw.ms.gov.pl/
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jednorazowo 
 
 

25,00zł 

21. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy Według  kosztów rzeczywistych nie mniej niż 
1 000zł 

21. Prowizja za obsługę kredytu z dopłatami ARiMR  od salda kredytu na koniec 

poprzedniego kwartału i płatna             

w terminie spłaty raty kapitałowej lub 

odsetkowej 

0,25%                               dla klientów 

posiadających                  w Banku rachunek 

0,50%                               dla klientów nie 

posiadających rachunku w Banku 

22. Prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę części lub całości kredytu Jednorazowo od kwoty wcześniejszej 

spłaty 

 

2,00% 

23. Prowizja za administrację kredytu z dopłatą ARiMR, prowizja płatna w dniu uruchomienia 

transzy. 

Uwaga: nie pobiera się prowizji od kredytu wypłacanego jednorazowo i od pierwszej transzy. 

od kwoty transzy 0,10% 

min. 100,00zł 

24. Wyliczenie zdolności kredytowej i maksymalnej kwoty kredytu bez składania wniosku 
kredytowego 
Ważnośd wyliczonej zdolności kredytowej i maksymalnej kwoty kredytu wynosi 6 miesięcy 

jednorazowo  
30,00zł 

25. Prowizja za administrację kredytu, płatna w dniu uruchomienia transzy. 

UWAGA:  Nie pobiera się prowizji od kredytów wypłaconych jednorazowo i od pierwszej transzy 

 

od kwoty transzy 

 

0,10% min. 100,00zł 

26. Prowizja od kredytów komercyjnych dla Klientów nie posiadających w Banku Spółdzielczym w 

Sierpcu rachunku bieżącego.    

 

kwartalnie  

 

10,00zł 

27. Dodatkowa opłata za udzielenie kredytu i zawarcie umowy kredytowej w dniu złożenia wniosku kredytowego do 

kwoty 50 000,00zł 
 

jednorazowo 

 

50,00zł 

28. Dodatkowa opłata za udzielenie kredytu i zawarcie umowy kredytowej w dniu złożenia wniosku 

kredytowego powyżej kwoty 50 000,00zł 

 

jednorazowo 

 

100,00zł 

29. Opłata za kontrolę u Klienta na miejscu: 

29.1 na terenie powiatu sierpeckiego (gminy: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo, Gozdowo, Zawidz, 
Mochowo) 

 50,00zł 
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29.2 na terenie powiatów ościennych (powiat żuromioski, płooski i płocki)  za każdy wyjazd 

 
 

300,00zł 

29.3 na terenie pozostałych powiatów województwa warszawskiego  

500,00zł 

 
1) dotyczy kart wydanych do rachunków rozliczeniowych dawnego SBS w Sierpcu. Dla kart wydawanych od 1 maja 2019 r. obowiązują opłaty i prowizje zawarte w Części 2, Roz. 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ROZDZIAŁ 3.  Klienci indywidualni 

I. Rachunki płatnicze  oraz pozostałe rachunki 

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
 

Stawka obowiązująca 

1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

Prowadzenie rachunku płatniczego 
Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego POL-Konto 
Rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego POL-Konto dla osób pobierających świadczenia emerytalne 
oszczędnościowego dla PKZP 
oszczędnościowego dla SKO 
oszczędnościowego dla osób prywatnych 
lokat terminowych 

miesięcznie  
8,00 zł 
5,00 zł 

19,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 
0,00 zł 

2. Wpłaty gotówki  bez opłat 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce BS w Starej Białej - bez opłat 

4. 
4.1 
4.2 

Polecenie przelewu wewnętrznego 
złożonych w formie papierowej 
złożonych za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

za każdy przelew 
 

bez opłat 
bez opłat 
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5. 
5.1 

 
 
 
 

5.2 

Polecenie przelewu 
złożonych w formie papierowej: 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
- na rachunki US i ZUS  prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej  
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej realizowanych w systemie SORBNET 
 
złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej: 
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej 
- na rachunki US i ZUS prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej  
- na rachunki prowadzone w bankach innych niż BS w Starej Białej realizowanych w systemie SORBNET 

za każdy przelew 

 
 

3,20 zł 
4,50 zł 

50,00 zł 
 
 

1,00 zł 
1,00 zł 

50,00 zł 

6. 
6.1 
6.2 
6.3 

Zlecenia stałe: 
rejestracja  zlecenia stałego do realizacji w placówce BS w Starej Białej 
realizacja zlecenia stałego 
modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 

za każdą dyspozycję 

 
0,00 zł 
3,00 zł 
0,00 zł 

7. 
7.1 
7.2 
7.3 

Polecenie zapłaty: 
rejestracja polecenia zapłaty 
modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty 
realizacja polecenia  zapłaty 

 

za każdą dyspozycję 
 

 
0,00 zł 
0,00 zł 
3,20 zł 

8. 
8.1 
8.2 
8.3 

 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: 
wyciąg z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 
duplikaty wyciągu miesięcznego na życzenie klienta  
sporządzenie wyciągu na życzenie klienta , na koniec każdego dnia w przypadku zmiany salda 
Uwaga! Nie pobiera się opłaty za pierwszy wyciąg, kolejne za dodatkową opłatą  

-  
0,00 zł 

10,00 zł + VAT 
3,50 zł + VAT 

 

9. Za przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 
wkładu na wypadek śmierci 

za każde odwołanie albo zmianę 
50,00 zł 

10. Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji na wypadek śmierci   50,00 zł 

11. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 70,00 zł 

12. 
12.1 
12.2 

Sporządzenie historii rachunku płatniczego na wniosek Posiadacza 
za każdą stronę roku bieżącego 
za każdą stronę roku poprzedniego 

za każde zestawienie 
 

5,00 zł + VAT 
10,00 zł + VAT 

13. Za zmianę karty wzorów podpisów za każdą dyspozycję 25,00 zł 

14. Przyjęcie dyspozycji zastrzeżenia i odwołania zastrzeżenia: książeczki oszczędnościowej, terminowej lub 
blankietów czekowych 

za każdą dyspozycję 
50,00 zł 

15. Umorzenie utraconej książeczki   50,00 zł 

16. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej  25,00 zł 

17. Wystawienie blankietów czekowych w miejsce utraconych za każdy blankiet 1,00 zł 

18. Likwidacja książeczki płatnej na każde żądanie za likwidację 15,00 zł 

19. Likwidacja książeczki terminowej od każdego wkładu 10,00 zł 

20. 
20.1 
20.2 

Wydanie zaświadczenia o: 
posiadaniu rachunku płatniczego 
braku rachunku płatniczego 

za każdą dyspozycję 
 

50,00 zł + VAT 
35,00 zł + VAT 

21. Dokonanie cesji rachunku lokaty terminowej oraz książeczki oszczędnościowej za każdą dyspozycję 50,00 zł 

22. Wydanie zaświadczenia o wysokości zgromadzonych środków na mieszkaniowej książeczce oszczędnościowej za zaświadczenie 50,00 zł + VAT 

23. Udzielenie w trybie pilnym informacji o wysokości premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej  100,00 zł + VAT 

24. 
24.1 
24.2 

Za likwidację wkładu oszczędnościowego prowadzonego do książeczki mieszkaniowej 
z wypłatą premii gwarancyjnej 
bez wypłaty premii gwarancyjnej 

 
 

70,00 zł 
50,00 zł 
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25.. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 5,00 zł 

26. Udzielenie  zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w 
art.92ba ustawy Prawo bankowe oraz organom i instytucjom, o których mowa w art.105b ustawy Prawo 
bankowe 

za każdą dyspozycję 
 

25,00 zł 

27. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu z rachunków dłużnika 
 

0,5% od kwoty 
mn. 50,00z ł 

28. Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny lub indywidualnego na wspólny 
(opłaty nie pobiera się w przypadku przekształcenia rachunku spowodowanego śmiercią współwłaściciela 
rachunku) 

 50,00 zł 

29. Przyjęcie, odwołanie lub zmiana pełnomocnictwa 
(opłaty nie pobiera się w przypadku ustanawiania pełnomocnika  przy zawieraniu umowy oraz w przypadku 
odwołania pełnomocnika i wskazanie innego traktuje się jako zmianę – opłata pobierana tylko raz) 

 50,00 zł 

30. Udzielenie  zbiorczej informacji z Centralnej Informacji o rachunkach bankowych osobom, o których mowa w 
art.92ba ustawy PB oraz organom i instytucjom, o których mowa w art.105b  ustawy PB 

 25,00 zł 

31. Blokada środków na rachunku, na wniosek klienta, z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 
oraz innych tytułów na rzecz innych banków i osób 

 250,00 zł 

32. Za wydanie blankietów czekowych za blankiet 1,00 zł 

33. Za asygnatę wypłaty  bez opłat  

II. Karty płatnicze 1)
 

1. Wydanie i wznowienie karty bankomatowej   

1.1 karty własnej  
od karty 

0,00zł 

1.2 karty VISA/MASTERCARD  0,00zł 

2. Dostarczenie karty przesyłką pocztową na adres do korespondencji  
jednorazowo 

 
20,00zł 

3. Wydanie duplikatu karty własnej  od karty 30,00zł 

3.1 Wydanie duplikatu karty VISA/ MASTERCARD od karty Według kosztów rzeczywistych 
ponoszonych przez Bank plus 

15% 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty   

4.1 karty własnej  
miesięcznie 

2,00zł 

4.2 karty VISA/MASTERCARD  3,00zl 

5. Opłata za nie zwrócenie karty na żądanie Banku jednorazowo 100,00zł 

6. Za odblokowanie karty i rachunku jednorazowo 30,00zł 

7. Płatnośd kartą   

7.1 w punktach handlowo-usługowych w kraju od płatności 0,00zł 

7.2 w punktach handlowo-usługowych za granicą  0,00zł 

 
8. 

 
Wypłata gotówki 

  

8.1 we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami  
od kwoty wypłaty 

 
0,00zł 

8.2 w pozostałych bankomatach w kraju – od kwoty wypłaty  0,50% 

8.3 w bankomatach za granicą  0,50% 

9. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie (dotyczy kart międzynarodowych)  
za sprawdzenie 

 
1,00zł 

10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika   
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Jednorazowo 20,00zł 

11. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od płatności 1 000,00zł 

III. Usługi internetowe 
1. Za konto internetowe (opłata dodatkowa do prowizji za miesięczną obsługę rachunku)  

miesięcznie 
 

2,00zł 

2. Za kod uwierzytelnienia - bez opłat 

3. Za hasło SMS przesłane przez Bank w celu logowania lub w celu autoryzacji dyspozycji klienta za SMS 0,08 zł 

4. Za wydanie tokena Vasco, Vascvo z PIN, Vasco z klawiaturą za każdego tokena wg kalkulacji kosztów 

4. Za komunikat SMS (SMS Banking) za SMS 0,28 zł 

IV. Kredyty gotówkowe 
1. Rozpatrzenie wniosku Jednorazowo 0% 

 

2. Za udzielenie kredytu konsumenckiego od kwoty od 0%  
 

 
3. 

Za udzielenie i przedłużenie kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym  
od kwoty 

 
2,50% 

3.1 za obniżenie kwoty kredytu na wniosek Klienta od kwoty 5,00% nie mniej niż 50,00zł 

3.2 za podwyższenie kwoty kredytu na wniosek Klienta od kwoty 5,00% nie mniej niż 50,00zł 

4. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty udzielonych kredytów   

4.1 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy terminach nie przekraczających pierwotnego ostatecznego 
terminu spłaty 

 
od kwoty aneksowanej 

3,50% 
nie mniej niż 50zł 

4.2 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy terminach przekraczających pierwotny ostateczny termin spłaty  5,0% 
nie mniej niż 50zł 

5. Za zawarcie ugody, porozumienia z Dłużnikiem od kwoty pozostałej do spłaty 5,00% nie mniej niż 100,00zł 
 

6. Zawarcie umowy przejęcia długu  5,00% nie mniej niż 100,00zł 

7. Zawarcie umowy przystąpienia do długu od kwoty pozostałej do spłaty  
5,00% nie mniej niż 100,00zł 

8. Za sporządzenie i wysłanie monitu w przypadku zalegania ze spłatą rat (upomnienia)  
od dokumentu 

 
25,00zł 

9. Spłata części lub całości kredytu przed terminem od kwoty 0,00% 
 

10. Wydanie opinii i zaświadczeo bankowych   

10.1 o wysokości zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów  
 
 

od dokumentu 

 
50,00zł + VAT 

10.2 o braku zadłużenia  30,00zł + VAT 

10.3 o zadłużeniu łącznie z informacją o posiadanych rachunkach bankowych i kredytach udzielonych w rachunkach   
70,00zł + VAT 

10.4 opinia bankowa  70,00zł + VAT 

11. Sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku kredytu na wniosek Kredytobiorcy  
 

Jednorazowo 

 
50,00zł + VAT 

12. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy  Według  kosztów rzeczywistych, 
nie więcej niż 1 000zł 
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V. Kredyty hipoteczne 
1. Rozpatrzenie wniosku Jednorazowo 0% 

2. Za udzielenie kredytu mieszkaniowego/ uniwersalnego hipotecznego   
od 0% - 10% 

3. Za wydanie promesy  50,00zł 

4. Za wydanie oświadczenia o wpis do hipoteki  100,00zł 

5. Za wydanie zezwolenia na wykreślenie z hipoteki spłaconego kredytu   
100,00zł 

6. Za zwolnienie części lub całości nieruchomości spod zabezpieczenia hipotecznego w trakcie trwania umowy 
 

  
200,00zł 

7. Za wydruk lub potwierdzenie księgi wieczystej ze strony http://ekw.ms.gov.pl   
20,00zł 

8. Spłata części lub całości kredytu przed terminem   

8.1 do 3 lat trwania umowy kredytu jednorazowo od 
 kwoty wcześniejszej spłaty 

1,00% 

8.2 powyżej 3 lat trwania umowy kredytu   
 

0,00% 

9. Za czynności związane ze zmianą warunków spłaty udzielonych kredytów   

9.1 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy terminach nie przekraczających pierwotnego ostatecznego 
terminu spłaty 

 
od kwoty aneksowanej 

 
 

1,50%  
nie mniej niż 50zł 

9.2 za wprowadzenie aneksu do Umowy o kredyt przy 
terminach przekraczających pierwotny ostateczny termin spłaty 

 2,5% 
nie mniej niż 50zł 

10. Za zawarcie ugody, porozumienia z Dłużnikiem od kwoty 5,00% nie mniej niż 300,00zł 

11. Zawarcie umowy przejęcia długu od kwoty pozostałej do spłaty  
5,00% nie mniej niż 100,00zł 

12. Zawarcie umowy przystąpienia do długu od kwoty pozostałej do spłaty  
5,00% nie mniej niż 100,00zł 

13 Za sporządzenie i wysłanie monitu w przypadku zalegania ze spłatą rat (upomnienia)  
od dokumentu 

 
25,00zł 

14. Wydanie opinii i zaświadczeo bankowych   

14.1 o wysokości zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego/ hipotecznego 
 

 
 

od dokumentu 

 
50,00zł + VAT 

14.2 o braku zadłużenia  30,00zł + VAT 

14.4 opinia bankowa  70,00zł + VAT 

15. sporządzenie wydruku historii operacji na rachunku kredytu na wniosek Kredytobiorcy  
Jednorazowo 

 
100,00zł + VAT 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy  

Jednorazowo 
Według  kosztów rzeczywistych, 

nie więcej niż 1 000zł 

17. Prowizja za administrację kredytu, płatna w dniu uruchomienia transzy. 

UWAGA: prowizja dotyczy kredytów hipotecznych przyznanych po 15 czerwca 2014r. Nie pobiera się prowizji od 
kredytów wypłaconych jednorazowo i od pierwszej transzy 

od kwoty transzy 0,10% 
min. 100,00zł 

18. Dodatkowa opłata za udzielenie kredytu i zawarcie umowy kredytowej w dniu złożenia wniosku kredytowego do Jednorazowo 50,00zł 

http://ekw.ms.gov.pl/
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kwoty 50 000,00zł 

19. Dodatkowa opłata za udzielenie kredytu i zawarcie umowy kredytowej w dniu złożenia wniosku kredytowego 
powyżej kwoty 50 000,00zł 

Jednorazowo 70,00zl 

20. Opłata za kontrolę u Klienta na miejscu: 
(dotyczy wszystkich kredytów udzielanych osobom prywatnym) 

  

20.1 na terenie powiatu sierpeckiego (gminy: Sierpc, Szczutowo, Rościszewo, Gozdowo, Zawidz, Mochowo)  
za każdy wyjazd 

50,00zł 

20.2 na terenie powiatów ościennych (powiat żuromioski, płooski i płocki)   300,00zł 

20.3 na terenie pozostałych powiatów województwa warszawskiego   
500,00zł 

1) dotyczy kart wydanych do rachunków rozliczeniowych dawnego SBS w Sierpcu. Dla kart wydawanych od 1 maja 2019 r. obowiązują opłaty i prowizje zawarte w Części 1, Roz. 5. 
 
 
 
 
 


