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Zarządu Banku Spółdzielczego
w Obornikach Śląskich

z dnia 14 marca 2022 roku

Taryfa opłat i prowizji bankowych
Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich

dla klientów instytucjonalnych

(tekst jednolity obowiązujący od 16 marca 2022 r.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zakres  operacji  i  usług  bankowych  przedstawionych  w  „Taryfie  opłat  i  prowizji  bankowych
Banku dla  klientów instytucjonalnych”  zwanej  dalej  „Taryfą” dotyczy osób prawnych,  jednostek  nie
posiadających osobowości prawnej lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą – rezydentów i nierezydentów.

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

1. Opłaty  i  prowizje  od  posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w
Obornikach Śląskich pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub w innym
terminie uzgodnionym z posiadaczem i zapisanym w umowie.

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

3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach banku w dniu dokonania
operacji bankowej.

4. Pobrane  opłaty  i  prowizje  nie  podlegają  zwrotowi  w  przypadku  odstąpienia  od  transakcji  lub  ich
anulowania  z  przyczyn,  za  które  Bank  Spółdzielczy  w  0bornikach  Śląskich  nie  ponosi
odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego).

5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od- do” w odniesieniu do
kredytów,  podejmujący  decyzje  kredytową  może  indywidualnie  ustalić  wysokość  stawki  z
uwzględnieniem stopnia ryzyka,  rodzaju udzielonego kredytu,  rozpoznania czy jest  klientem stałym,
znanym,  posiadającym  rachunek  w  naszym  Banku,  oraz  czy  terminowo  wywiązywał  się  z
wcześniejszych zobowiązań. W odniesieniu do prowizji  i opłat od rachunków bankowych Zarząd na
wniosek  posiadacza  może  obniżyć  stawki  po  uwzględnieniu  ważnych  przyczyn  ich  zmiany  z
uwzględnieniem charakteru działalności podmiotu, znaczenia na rynku lokalnym oraz innych ważnych
przyczyn wnioskowanej zmiany.

6. Wszelkie  opłaty  i  prowizje  bankowe  pokrywa  zleceniodawca  operacji  chyba,  że  zawarte  umowy
stanowią inaczej.

7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od dokonywanych operacji gotówkowych i
bezgotówkowych  oraz  ich  pobranie  obciąża  pracownika  wykonującego  tę  operację.  Fakt  pobrania
prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu.

8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat wyliczone procentowo podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na
zasadach ogólnych.

9. Nie pobiera się prowizji i opłat od:
− wpłat i wypłat z rachunków  lokat terminowych o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,
− wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku, 
− wpłat na działalność charytatywną, dobroczynną związaną z kultem religijnym, związaną z pomocą w

związku z klęskami żywiołowymi np.
− wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika,

że opłatę uiszcza odbiorca należności.
10. Nie  pobiera  się  opłat  za  poszukiwanie  rachunków  bankowych  i  udzielanie  pisemnej  informacji  o

obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w
art. 110 Prawa bankowego.

11. Prowizje i opłaty dotyczące, kredytów udzielonych na podstawie umów  zawartych z innymi bankami i
instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób  Niepełnosprawnych)  naliczane  i  pobierane  są  w  wysokościach  ustalonych  w  umowach,  a  w
przypadku ich braku w wysokości określonej w tabeli.

12. Za  operacje  dewizowe  zlecone  przez rezydentów  i  nierezydentów pobiera  się  dodatkowo  opłaty  i
prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz
poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne.

13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej
14. Za  usługi  nietypowe  i  nie  przewidziane  w  Taryfie  Zarząd  Banku  może  ustalić  opłatę  według

rzeczywistych  kosztów lub  według  umowy  z  klientem,  bądź  wyrazić  zgodę  na  odstąpienie  od  jej
pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.

15. Zarząd ustala wysokość prowizji i opłat w oparciu o dokonaną analizę kosztu operacji oraz w oparciu o
analizę wysokości opłat i prowizji banków konkurencyjnych działających na terenie działania Banku
Spółdzielczego w Obornikach Śląskich.
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Rozdział I
RACHUNKI BANKOWE

I. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

1.
Otwarcie rachunku bankowego bieżącego, pomocniczego, dodatkowego dla 
wyodrębnienia środków na określony cel

bez opłat

2. Otwarcie specjalnego rachunku bankowego- tzw. Rachunku VAT Bez opłat
3. Aktywacja usługi „płatności masowe” 100,00 zł

4.
Prowadzenie  rachunku  bieżącego,  pomocniczego,  dodatkowego  dla  wyodrębnienia  środków  na
określony cel – miesięcznie:

a) dla klientów instytucjonalnych 18,00 zł
b) dla wspólnot mieszkaniowych 6,00 zł
c) dla rolników indywidualnych 7,00 zł
d) dla innych podmiotów niefinansowych z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych 7,00 zł 

5. Prowadzenie Rachunku VAT Bez opłat i prowizji
6. Obsługa rachunku z tytułu płatności masowych - miesięcznie 70,00

Uwaga: opłaty pobiera się od każdego rachunku, chyba że umowa stanowi inaczej. Nie pobiera się opłaty za
prowadzenie  rachunku w miesiącu,  w którym rachunek został  otwarty.  Opłata miesięczna  za  ostatni  miesiąc
prowadzenia  rachunku  pobierana  jest  proporcjonalnie  do  czasu  trwania  umowy.  Opłata  za  prowadzenie
rachunku pobierana jest z dołu ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca (dotyczy pkt 3 i 4).

7. Wpłaty gotówkowe na rachunek:

a)
bieżący, pomocniczy prowadzony w BS z wyłączeniem innych podmiotów 
niefinansowych*, wspólnot mieszkaniowych i rolników indywidualnych

0,50%
nie mniej niż 2,50 zł

b) prowadzony w innych bankach
0,50%

nie mniej niż 7,00 zł
c) bieżący, pomocniczy prowadzony w BS dla innych podmiotów niefinansowych* bez opłat

d) bieżący i pomocniczy prowadzony w BS dla rolników indywidualnych
0,10%

nie mniej niż 2,50 zł

e) bieżący i pomocniczy prowadzony w BS dla wspólnot mieszkaniowych
0,70%

nie mniej niż 3,30 zł

f) US, ZUS
0,50%

nie mniej niż 8,00 zł
Uwaga: opłaty pobiera się od każdej wpłaty, chyba że umowa stanowi inaczej.

8. Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunku:

a) bieżącego i/lub pomocniczego z wyłączeniem rolników indywidualnych
0,50%

nie mniej niż 3,00 zł

b) bieżącego i/lub pomocniczego rolników indywidulanych
0,10%

nie mniej niż 2,50 zł
Uwaga: opłaty pobiera się od każdej wypłaty, chyba że umowa stanowi inaczej.
Uwaga: wypłaty powyżej 20.000,00 zł należy awizować co najmniej jeden dzień 
wcześniej. 
Od nieawizowanych wypłat przekraczających kwotę 20.000, zł pobiera się dodatkową 
prowizję

0,20%
nie mniej niż 50 zł 

9. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:
a) w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich, bez opłat
b) w innym banku krajowym: 8,00 zł

c)
w innym banku krajowym będącym uczestnikiem Express Elixir (przelew 
natychmiastowy)

13,00 zł.

d) w innym banku krajowym za pośrednictwem systemu internetowego 0,90 zł

e)
w innym banku krajowym będącym uczestnikiem Express Elixir (przelew 
natychmiastowy) za pośrednictwem bankowości internetowej

7,00 zł.

f) przelewy US, ZUS 15,00 zł.

g) Przelew natychmiastowy  US, ZUS 20,00 zł.
h) przelewy US,ZUS realizowane za pośrednictwem systemu internetowego 1,40 zł.
g) przelew natychmiastowy US,ZUS za pośrednictwem systemu internetowego 8,00 zł.

10.
Wydanie blankietów czeków gotówkowych lub rozrachunkowych lub 
książeczki posiadaczom rachunków bankowych .

wg. ceny zakupu

11. Przyjęcie listy inkasowej 10,00 zł
12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 25,00 zł
13. Realizacja zlecenia (od każdej operacji)
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a) stałego
2,00 zł (+ koszt

realizacji przelewu)

b) jednorazowego
3,00 zł  (+ koszt

realizacji przelewu)
14. Usługa SMS Banking

a) saldo na początek dnia 2,00 zł.
b) zmiana salda bez określenia limitu 3,00 zł.
c) zmiana salda z podanym limitem zmiany 2,00 zł.

Uwaga: do innych podmiotów niefinansowych zaliczamy m.in. kluby sportowe, związki zawodowe, fundacje, towarzystwa, stowarzyszenia, 
związki harcerskie i inne związki (np. hodowców, wędkarskie, działkowców, emerytów, kombatantów), koła (np. łowieckie, kombatanckie,) 
parafie i podobne organizacje religijne i kościelne, komitety wyborcze, OSP itd.

I. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH (cd)
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
14. Przyjęcie do realizacji polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. bez opłat
15. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. 1,00 zł. 
16. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty. bez opłat
17. Wyciąg z rachunku bankowego:

17.1.
odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce 
Banku prowadzącej rachunek,

bez opłat

17.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (na terenie kraju):
a) listem zwykłym,

- raz w miesiącu, bez opłat
- częściej niż raz w miesiącu – za każdą przesyłkę, 4,00 zł

b) listem poleconym – za każdą przesyłkę, 10,00 zł
II. RACHUNEK LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
1. Otwarcie lokaty terminowej bez opłat
2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej bez opłat
3. Wpłaty na rachunek lokaty terminowej bez opłat
4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:
4.1. w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich, bez opłat
4.2. w innych Bankach, 15,00 zł
 w systemie SORBNET w kwocie:

- niższej lub równej 1.000.000,00 zł, 50,00 zł
- wyższej niż 1.000.000,00 zł 30,00 zł

5. Wypłata gotówki z rachunku lokaty terminowej bez opłat
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Rozdział I
RACHUNKI BANKOWE (cd)

III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
1. Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego 10,00 zł
2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od każdego dokumentu 6,00 zł

3.
Wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia o posiadaniu rachunku, o
wysokości salda i obrotów, o wysokości zadłużenia

30,00 zł

4. Wydanie opinii -na pisemną prośbę klienta 30,00 zł

5. Sporządzenie  na  wniosek  posiadacza  rachunku  wydruku  o  obrotach  na  rachunku  (historia
rachunku)

a) za każdą rozpoczętą stronę wydruku roku bieżącego, 6,00 zł
b) za każdy poprzedni rok za każdą rozpoczętą stronę wydruku 10,00 zł

6. Potwierdzenie autentyczności podpisów zgodnych ze złożonymi wzorami 15,00 zł
7. Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 10,00 zł

8.
Przyjęcie  zgłoszenia  o  utracie:  dokumentów  bankowych  lub  innych
dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć
do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych

25,00 zł

9.

Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.:
regulowanie  zapłaty  określonych  zobowiązań  we  wskazanej  kolejności,
akumulacja  wpływów  na  określone  cele  i  płatności,  pozostawianie  na
rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta

25,00 zł

10. Dokonanie zmiany wzorów podpisów 10,00 zł

11.
Dokonanie  adnotacji  o  zmianie  danych  osobowych  i/lub  adresowych
posiadacza rachunku

bez opłat

12.
Przelew  środków  pieniężnych  na  rachunek  wskazany  przez  organ
egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym

30,00 zł

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

a) z Bankiem Spółdzielczym w Obornikach Śląskich, bez opłat
b) z innymi bankami. 30,00 zł

14. Potwierdzenie wykonania blokady środków 20,00 zł

15.
Udzielenie  telefonicznej  informacji  o  wysokości  salda  na  rachunku  (na
hasło) – opłata miesięczna:

6,00 zł

16.

Przechowywanie w depozycie bankowym duplikatów kluczy (od każdego
deponenta, od każdego depozytu – miesięcznie )
Uwaga:  opłata na podstawie faktury VAT wystawionej przez Bank (podana cena jest
ceną netto, do której będzie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu
wystawienia faktury)

10,00 zł

17. Wydanie kserokopii umowy rachunku bankowego 20,00 zł

18.

Ustanowienie,  zmiana,  odwołanie  pełnomocnictwa  do  rachunku
bankowego.
Uwaga: za  ustanowienie  pełnomocnictwa  w  dniu  otwarcia  rachunku
bankowego opłaty nie pobiera się.

15,00 zł
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Rozdział I
RACHUNKI BANKOWE (cd)

IV. Internet Banking
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
1. Aktywacja dostępu dla użytkowników (do 5 użytkowników) bez opłat 

2. Aktywacja dostępu dla użytkowników (powyżej 5 użytkowników)
70,00 zł. 

(za każdego użytkownika
powyżej 5 użytkowników)

3.

Abonament miesięczny za korzystanie z systemu
Uwaga: Bank nie pobiera opłaty za m-c, w którym usługa została uaktywniona.
Opłata miesięczna za ostatni miesiąc aktywności usługi pobierana jest proporcjonalnie
do czasu trwania umowy.

5,00 zł

4. Odblokowanie dostępu do rachunku (na wniosek posiadacza rachunku) 15,00 zł
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Rozdział II
KARTY BANKOWE

I. KARTA PŁATNICZA VISA Business DEBETOWA
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
1. Wydanie nowej karty 0,00 zł
2. Wznowienie karty 0,00 zł
3. Opłata za użytkowanie karty 3,00 zł/m-c
4. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł
5. Przesłanie numerów PIN do użytkowników bez opłat
6. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju bez opłat
7. Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych zagranicą bez opłat

8.
Wypłata  gotówki  w  bankomatach  Grupy  BPS  S.A.  i  innych  banków
krajowych zgodnie z zawartymi umowami

0,00 zł

9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł
10. Wypłata gotówki w bankomatach zagranicą 6,00 zł
11. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł

12. Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę zagranicą
2,00 %

min. 10,00 zł
13. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 5,00 zł
14. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł

15
Wypłata gotówki  w kasie  placówki  handlowo usługowej  (realizującej  taką
usługę) w kraju („cash back”)

2,50 zł

16. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie* 2,00 zł *
17. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat

18.
Generowanie  zestawienia  transakcji  na  życzenie  Posiadacza  rachunku  za
okres przez niego wskazany

3,00 zł

19. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 2,00 zł
20. Zmiana danych Użytkownika karty 3,00 zł
21. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 8,00 zł
22. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł

* usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę
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Rozdział III
KREDYTY

I. KREDYTY KOMERCYJNE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZĄ
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

1.
Prowizja  od  kwoty  przyznanego  kredytu  w  wysokości  (z  wyłączeniem  kredytów
preferencyjnych): /jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu/

a) do 100.000,00 zł. 2,00%
b) powyżej 100.000,00 zł. do 500.000,00 zł. 1,50%
c) powyżej 500.000,00 zł. do 1.000.000,00 zł. 1,20%
d) Powyżej 1.000.000,00 zł. 1,00%

2. Prowizja od przedłużenia limitu kredytu w rachunku bieżącym 1,50%
II. KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu 1,00%

III. KREDYTY PREFERENCYJNE
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu

Zgodnie z Rozp.
Prezesa ARiMR w

sprawie Zasad
Udzielania Kredytów

Preferencyjnych

IV. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

1. Prowizja za udzielenie promesy kredytowej
(od kwoty promesy)

0,50%

2. Wydanie  historii kredytu - za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy
(wydruk komputerowy)

40,00 zł + VAT

3.

Wysyłanie  wezwań,  monitów,  upomnień  do  zapłaty (kwota  płatna  przez
kredytobiorcę za każde wysłane wezwanie/monit/ upomnienie do kredytobiorcy,
poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia
kredytu).
(kwota płatna od każdego wysłanego wezwania/monitu/upomnienia)

50,00 zł + VAT

4.

Wydanie klientom na ich pisemny wniosek zaświadczenia (opinii) o:
-kredytobiorcy jako płatniku zobowiązań
-zaciągniętych  zobowiązaniach,  ich  obsłudze  i  wysokości  oraz,  że  klient  nie
figuruje jako dłużnik

70,00 zł + VAT

5.
Prowizja z tytułu odroczenia spłaty kredytu
(prowizja od kwoty prolongowanej)

2,00%

6. Zawarcie umowy o ustanowieniu prawa zastawu 50,00 zł

7. Prowizja z tytułu zawarcia ugody
0,10%

nie mniej niż
100,00 zł 

8.
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy aneksu do umowy, z wyłączeniem
aneksów dotyczących  przedłużenia  terminów spłat  kredytów w rachunku
bieżącym i odroczenia spłaty kredytu

0,10%
nie mniej niż

120,00 zł
9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 50,00 zł + VAT

10.
Wydanie odpisu (kserokopii) dokumentów kredytowych
(opłata za każdy dokument)

70,00 zł + VAT

11.
Wysłanie ponownego wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów
zgodnie z umową

100,00 zł + VAT

12.

Prowizja za gotowość finansową
(Prowizję  nalicza  się  od  niewykorzystanej  kwoty  kredytu  w  rachunku  bieżącym  w
przypadku średniomiesięcznego wykorzystania tego   kredytu poniżej 60% jego wartości.
Prowizję pobiera się w okresach miesięcznych.)

1,5% w stosunku
rocznym 
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13. 
Przeprowadzenie  inspekcji  na  terenie  kredytowanej  inwestycji  przed
uruchomieniem pierwszej i kolejnych transz kredytu

120,00 zł.

14. Opłata za pobranie odpisu KW z Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych 70,00 zł.

15. 
Za złożenie za klienta wniosku o wpis do księgi  wieczystej we właściwym
sądzie rejonowym

100,00 zł. + VAT

Rozdział IV
INNE USŁUGI
I. USŁUGI RÓŻNE

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca

1.
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom
audytorskim,  badającym  bilans  (biegłym  rewidentom),  na  podstawie
upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku

50,00 zł

2.

Przygotowanie,  sporządzenie  i  przekazanie  informacji  stanowiących
tajemnicę  bankową  uprawnionym  osobom,  organom  i  instytucjom
określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego
oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłaty

50,00 zł

II. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
1. Wypłaty z konta „Zlecenia do wypłaty” 5,00 zł

2.
Wpłaty  na  działalność  charytatywną,  dobroczynną  związaną  z  kultem
religijnym, związaną z pomocą w związku z klęskami żywiołowymi itp.

bez opłat
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III. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM1

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca
A. Opłata transakcyjna za realizację przekazów wysyłanych do banków 
krajowych i zagranicznych

1. Polecenie przelewu SEPA2 do banków krajowych 5,00 zł
2. Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych 5,00 zł
3. Polecenie przelewu TARGET3/SWIFT4 w ramach EOG5 30,00 zł
4. Polecenie przelewu w walucie obcej6 (wysyłane do banków krajowych) 5,00 zł

5.
Polecenia wypłaty7 
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących określone w pkt.8, w przypadku opcji kosztowej „OUR”

5,00 zł

6.

Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD, GBP i 
PLN
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 3, 
4, 5.

100,00 zł

7. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, 
wykonane na zlecenie BS

100,00 zł

8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 80,00 zł
9. Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w Grupie BPS 5,00 zł

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

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

1) waluta transakcji EUR;
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,

prawidłowy kod BIC;
3) koszty „SHA”;
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących;
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA

Credit Transfer).
3 Polecenie przelewu TARGET

 usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku  polegająca  na umożliwieniu  przekazania  środków
pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za
pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2.  TARGET2
-  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym
dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki
centralne i komercyjne.

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

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

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

7 Polecenie wypłaty
skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej  instytucji
płatniczej  lub  zagranicznej  instytucji  płatniczej  instrukcja  płatnicza  polecająca  dokonanie  przelewu
określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).
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B. Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego:
1. z banków krajowych

Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”
0,00 zł

2. z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”

0,00 zł

3. z banków zagranicznych w ramach EOG  w inne walucie niż EURO
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”

0,1% nie mniej niż 30,00 zł.

4. z banków zagranicznych spoza EOG
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”

0,1% nie mniej niż 30,00 zł.

5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie BS
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku

100,00 zł + koszty banków
trzecich

C. Realizacja przekazu międzybankowego
1. Przekaz wewnętrzny, na rachunek BS prowadzony w BPS bez opłat
2. Przekaz zewnętrzny, na rachunek poza BPS 20,00 zł
3. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu, wykonane na 

zlecenie BS
100,00 zł + koszty banków

trzecich
D.  Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków

trzecich
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