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I. Czynności związane z obsługą kasowo-skarbcową: 

 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) 
Tryb 

pobierania 

Stawki obowiązujące 

podstawowa minimalna maksymalna 

1.  

Wpłaty gotówkowe: 

od każdej 

wpłaty 

    

1) pozostałe 0,5% 3,20 zł* 100,00 zł 

2) za energię elektryczną, KRUS, usługi firm 

telekomunikacyjnych 
3,20 zł* 

 
 

 

3) na rachunki US 

 

 

3,50 zł  

 

bez opłat  

 
  

4) na rachunki Organizacji Pożytku 

Publicznego 

 

5) na rachunek Sieradzkiej Spółdzielni      

Mieszkaniowej 
1,00 zł 

6) na rachunki prowadzone przez Bank:    

- ZWiK GiM Warta Sp. z o.o., Ogródki 

działkowe 
1,00 zł   

- Urzędu Gminy Siemkowice dokonywane  

przez klientów indywidualnych.     
1,00 zł   

2. 

Wymiana banknotów i monet na inne nominały 

lub banknotów zniszczonych na obiegowe 

Uwaga! Opłata nie dotyczy klientów Banku 

 - 3,00 zł  

3.  
Wypłaty gotówkowe:     

1) środków z rachunku "zlecenia do wypłaty"  0,5% 5,00 zł  

4.  Realizacja czeków  inkaso  25,00 zł   

*obowiązuje od dnia 29.04.2019r. 

  

II. Czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  

i oszczędnościowych 
 

Lp. 

Rodzaj 

czynności 

(usługi) 

tryb 

pobieran

ia 

ROR 
ROR 

Junior 

ROR 

Młodzież

owy 

ROR 

Senior 

Pakiet 

standar

dowy 

Rachunki 

oszczędno

ściowe 

Rachunki 

a'vista 

PKZP / 

Rada 

Rodziców 

1. 
Otwarcie 
rachunku  

jednorazo
wo 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

2. 
Wpłaty 

gotówkowe   

za każdą 

wpłatę 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

3. 
 Wypłata z 

rachunku  

za każdą 

wypłatę 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

Jedna w 

miesiącu bez 
opłat, każda 

następna 9,00 

zł 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

4. 
Prowadzenie 

rachunku  
m-cznie 5,00 zł 

bez  

opłat 
3,00 zł 4,00 zł 9,00 zł 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

5. 

Przelew z 

rachunku  

od każdego 

przelewu 

        

- na rachunki 

prowadzone w 

Banku 1,00 zł 
bez  

opłat 
1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

jeden w 

miesiącu bez 

opłat, każdy 
następny 

9,00 zł 

bez  

opłat 

bez  

opłat 

- na rachunki 

prowadzone w 

innym Banku 

krajowym  
3,20 zł 

bez  
opłat 

1,50 zł 3,20 zł 5,00 zł 

jeden w 

miesiącu bez 

opłat, każdy 

następny 
9,00 zł 

bez  
opłat 

bez  
opłat 

- w systemie 

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

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 
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(10.05.2017r.) 

- realizacja 
tytułu egzek. 

(nie pobiera 

się opłaty za    
przelew)  

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

          

- na rachunek 
prowadzony w 

banku 

zagranicznym: 

        

a) do kwoty 

20.000,00 zł  
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

b) powyżej 
kwoty 

20.000,00 zł  

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 
nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

6. 

Przelew 

przychodzący 

z rachunku 
prowadzonego 

w banku 

zagranicznym  

jednorazo
wo 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy nie dotyczy 

7. 
 

Zlecenia stałe:          

a)  przyjęcie 
zlecenia 

stałego 

jednorazo

wo 
3,00 zł 

bez  

opłat 

bez  

opłat 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

- realizacja 
zlecenia 

stałego na 

rachunki w 
innych 

bankach 

za każdą 

dyspozycję 
3,00 zł 

bez  

opłat 

bez  

opłat 
3,00 zł 3,00 zł     3,00 zł 

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

8. 

Polecenie 

zapłaty:  
za każdą 

dyspozycję 

        

- realizacja 
polecenia 

zapłaty 
3,20 zł 

bez  

opłat 
1,50 zł 3,20 zł 3,20 zł 3,20 zł 

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

9.  

Wydanie 
książeczki 

oszczędnościo
wej 

każdorazo

wo 

nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 
12,00 zł 12,00 zł 

10. 

Likwidacja 

rachunku (bez 
zamiany na 

inny) 

jednorazo
wo 

5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
nie  

dotyczy 
nie  

dotyczy 

11. 

Zamiana 

rachunku na 

Pakiet  

jednorazo

wo 
10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 0,00 zł nie  

dotyczy 

nie  

dotyczy 

12. 

Opłata za 

zapytanie o 

posiadanych 

rachunkach 

(PRP) 

Każdorazowo  

5,00 zł 

13. 

Przyjęcie 

zgłoszenia o 
utracie 

książeczki 

oszczędnościo
wej 

(umorzenie 

utraconej) 
(11.03.2015r.) 

jednorazo

wo 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 60,00 zł Nie dotyczy 

14. 

Opłata za 

likwidację 
rachunku (bez 

umorzenia) 

(11.03.2015r.) 

jednorazo

wo 

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy Nie dotyczy 

Nie 

dotyczy 
Nie dotyczy 10,00 zł Nie dotyczy 

15. 
Opłata za 

korzystanie z 

abonament 

miesięczny 
5,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Nie dotyczy 5,00 zł 
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usługi SMS 
(01.08.2018r.) 

 

16. 

Opłata za 

zmianę 

numeru 
telefonu w 

związku z 

korzystaniem 
z usługi SMS 
(01.01.2017r.) 

każdorazo

wo 
5,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Nie dotyczy 5,00 zł 

17. 

Telefoniczne 

informowani

e klienta o 

stanie 

środków na 

rachunku po 

podaniu 

uzgodnioneg

o z baniem 

hasła 
(01.01.2017r.) 

abonament 

miesięczny 
5,00 zł bez opłat bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Nie dotyczy 5,00 zł 

18. 

Opłata za 
wysłanie 

wezwań do 

spłaty 
zadłużenia           

za każdy 
monit 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
nie  

dotyczy 
nie  

dotyczy 

19. 

Opinia 
bankowa lub 

zaświadczenie  

o wysokości 
obrotów i 

obsłudze 

rachunku  

każdorazo

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

20. 

Przyjęcie 

dyspozycji 

posiadacza 
rachunku dot. 

ustanowienia, 

zmiany, 
odwołania 

pełnomocnika 

do 
rozporządzani

a  rachunkiem  

każdorazo

wo 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

21. 

Przyjęcie od 

posiadacza 

rachunku 
dyspozycji, 

ustanowienia, 

zmiany lub 
odwołania w 

sprawie 

przeznaczenia 
wkładu na 

wypadek jego 

śmierci  

każdorazo
wo 

20,00 zł 
nie 

dotyczy 
nie  

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

nie  
dotyczy 

22. 

Realizacja 

dyspozycji na 
wypadek 

śmierci 

od każdego 

zapisobiorc

y 

10,00 zł 
nie 

dotyczy 
nie  

dotyczy 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

nie  
dotyczy 

23. 

Próbne 

naliczenie 

premii 
gwarancyjne 

przy wkładach 

mieszkaniowy
ch 

za każde 

naliczenie 
20,00 zł 

 

III. Podstawowy Rachunek Płatniczy  
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Lp.  Rodzaj czynności (usługi) 

 

Tryb pobierania  Stawki obowiązujące 

1.  Rachunek 
 

1.Otwarcie, prowadzenie, zamknięcie rachunku 

płatniczego,  

2. Wniosek o zamianę innego rachunku na PRP 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

2.  Bankowość elektroniczna 
1. Dostęp do usługi  

2. Hasła jednorazowe w formie SMS    

3. Powiadomienie SMS                              

 

Jednorazowo 

Jednorazowo 

 

Miesięcznie 

 

0,00 zł  

0,00 zł 

 

0,00 zł 

3.  Wpłaty i wypłaty  
1.Wpłaty gotówkowe  

2. Wypłaty gotówkowe  

 

Za wpłatę 

Za wypłatę 

 

0,00 zł 

4.  Polecenie przelewu 
Polecenie przelewu (ELIXIR) 

 

1.   złożone w banku  

 

2. za pośrednictwem usługi bankowości 

elektronicznej 

 

 

 

3. polecenie przelewu zewnętrznego w systemie 

SORBNET  

 

 

 

 

 

 

Od każdego 

przelewu 

 

 

 

 

 

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 3,20 zł.  

 

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 1,00 zł.  

 

20,00 zł 

5.  Zlecenie stałe: 
a) rejestracja zlecenia stałego (w Banku lub 

w systemie bankowości elektronicznej) 

b) odwołanie zlecenia stałego (w Banku lub 

w systemie bankowości elektronicznej) 

c) realizacja zlecenia stałego  

 w Banku  

 za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej 

 

 

 

 

 

 

 

Za zlecenie 

 

 

 

 

0,00 zł  

 

0,00 zł  

 

5 dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 

kolejna 3,20 zł.  

 

0,00 zł  

6.  Polecenie zapłaty:  
a) złożenie, modyfikacja zlecenia stałego (w 

wersji papierowej lub za pośrednictwem 

bankowości elektronicznej) 

b) realizacja z rachunku   

 

 

Za zlecenie 

 

 

0,00 zł   

 

 

3,20 zł 

7.  Polecenie przelewu wewnętrznego 
a. w Banku  

b. za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej 

 

Za przelew  

 

1,00 zł 

 

0,20 zł   

8.  Karty debetowe 
a. Wydanie / wznowienie, wydanie 

duplikatu karty,  

b. obsługa karty debetowej  

1. Wypłata gotówki.  

c. we wskazanych bankomatach Banku 

Spółdzielczego grupy BPS i innych 

bankach krajowych 

d. wypłata gotówki w innych bankomatach 

w kraju 

e.  transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych  

2. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych 

3. Sprawdzenie salda w bankomacie  

4. Powtórne generowanie PIN i wysyłka PIN na 

wniosek użytkownika karty 

 

 

Jednorazowo  

 

Miesięcznie 

 

 

Od transakcji 

 

 

 

Od transakcji 

 

 

 

Od transakcji 

 

Jednorazowo 

Jednorazowo 

 

 

0,00 zł 

 

5,00 zł  

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

5 transakcji w miesiącu 

kalendarzowym bez opłat, każda 

następna  3,00 zł  

 

2% min.10,00 zł 

 

1,00 zł 

 

7,00 zł 

9.  Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych na wniosek posiadacza rachunku: 
a) Za każdy miesiąc roku bieżącego  

 

 

Za każdy 

 

  

5,00 zł  
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b) Za każdy miesiąc roku poprzedniego dokument   10,00 zł  

 

IV. Czynności związane z obsługą rachunków rozliczeniowych – działalność  rolnicza 

 

 

Lp 

 

Rodzaj czynności (usługi) 
Tryb pobierania 

opłat 

Rachunek 

rozliczeniowy / 

Pakiet „Moje 

gospodarstwo” 

1. Otwarcie rachunku / Pakiet „Moje gospodarstwo” jednorazowo bez opłat 

2. Wpłaty na rachunek rozliczeniowy od każdej wpłaty bez opłat 

3. Każda wypłata z rachunku rozliczeniowego od każdej wypłaty bez opłat 

4. Prowadzenie rachunku rozliczeniowego / Pakiet „Moje gospodarstwo”  miesięcznie 9,00 zł / 11,00 zł  

5. 

 

Przelew z rachunku / Pakietu: 

od każdego 

przelewu 

 

- prowadzony w Banku   1,00 zł 

- prowadzony w innym Banku krajowym 3,20 zł / 5,00 zł 

- na rzecz US 3,50 zł 

- w systemie Sorbnet (10.05.2017r.) 20,00 zł 

- realizacja tytułu egzekucyjnego( nie pobiera się opłaty za przelew) 40,00 zł 

- na rachunek prowadzony w banku zagranicznym: (10.05.2017r.)  

a) do kwoty 20.000,00 zł  25,00 zł 

b) powyżej kwoty 20.000,00 zł  50,00 zł 

6. Przelew przychodzący z rachunku prowadzonego w banku zagranicznym 
od każdego 

przelewu 1,00 zł 

 

7. 

Zlecenia stałe:    

a) przyjęcie zlecenia stałego jednorazowo 3,00 zł 

- realizacja zlecenia stałego na rachunki w innych bankach za każdą dyspozycję 3,00 zł 

8. 
Polecenie zapłaty:  

- realizacja polecenia zapłaty 
od każdej dyspozycji 1 zł 

9. Likwidacja rachunku (bez zamiany na inny) jednorazowo 5,00 zł 

10. Zamiana rachunku na Pakiet  jednorazowo 10,00 zł 

11. 
Telefoniczne informowanie klienta o stanie środków na rachunku po 

podaniu uzgodnionego z baniem hasła  

abonament 

miesięczny 
20,00 zł 

12. Opłata za korzystanie z usługi SMS (01.08.2018r.) 
abonament 

miesięczny 
5,00 zł 

13. 
Opłata za zmianę numeru telefonu w związku z korzystaniem z usługi SMS 

(01.01.2017r.) 
każdorazowo 5,00 zł 

14. Opłata za wysłanie wezwań do spłaty zadłużenia 
za każdy  

monit 
10,00 zł 

15. 
Opinia bankowa lub zaświadczenie  o wysokości obrotów i obsłudze 

rachunku 
jednorazowo 25,00 zł  

16. 
Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku dot. ustanowienia, zmiany, odwołania 

pełnomocnika do rozporządzania  rachunkiem 
każdorazowo 10,00 zł 

17. 
Przyjęcie od posiadacza rachunku dyspozycji, ustanowienia, zmiany lub odwołania w 

sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci 
każdorazowo 20,00 zł 

18, Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 
od każdego 

zapisobiorcy 
10,00 zł 

 

V. Czynności związane z obsługą rachunków rozliczeniowych – działalność gospodarcza 

Lp. Rodzaj czynności  Tryb pobierania 

Rachunek bieżący 

/ Pakiet na Dobry 

Początek, Pakiet 

Biznes na Dobry 

Początek 

1. Otwarcie rachunku  jednorazowo bez opłat 

2. Otwarcie Pakietu na Dobry Początek / Pakietu Biznes na Dobry Początek jednorazowo bez opłat 
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3. 
Otwarcie rachunku bieżącego Rolnik Przedsiębiorca / Pakietu „Moje 

gospodarstwo” Rolnik Przedsiębiorca (31.10.2019r.) 
jednorazowo bez opłat 

4. Wpłaty na rachunek  klientów będących ich posiadaczami od każdej pozycji 
0,1% od wpłaty,  

max 100,00 zł 

5. 
Wpłaty na rachunek  klientów nie będących ich posiadaczami od każdej pozycji 

0,1% od wpłaty, 

max 100,00 zł 

 

6. 
Każda wypłata z rachunku  od każdej pozycji 

0,3% kwoty o ile 

umowa prowadzenia 

rachunku nie stanowi 

inaczej max 100,00 

zł 

 

 

7. 

Prowadzenie rachunku: 

miesięcznie 

 

1) spółki, spółdzielnie oraz przedsiębiorcy indywidualni  (opłata nie dotyczy 

rachunku ZFŚS) 
20,00 zł 

2) inne podmioty niekomercyjne (opłata nie dotyczy rachunku ZFŚS) 12,00 zł 

8. 

Prowadzenie Pakietu Biznes Plus (konto + karta + eCorpoNet): 

- dla dwóch użytkowników 

- dla każdego kolejnego użytkownika   

miesięcznie 

 

35,00 zł 

10,00 zł 

 

9. 
Prowadzenie Pakietu na Dobry Początek / Biznes na Dobry Początek miesięcznie 25 zł 

10. Przelew przychodzący z rachunku prowadzonego w banku zagranicznym 
od każdego 

przelewu 1,00 zł 

 

11. 

Prowadzenie rachunku bieżącego Rolnik Przedsiębiorca / Pakietu „Moje 

gospodarstwo” Rolnik Przedsiębiorca (31.10.2019r.) 
miesięcznie 10,00 zł / 12,00 zł 

 

12.  

Przelew z rachunku / Pakietu: 

od każdego  

przelewu 

 

-  na rachunki prowadzone w Banku  1 zł 

- na rachunki prowadzone w innym Banku krajowym 5,00 zł / 7,00 zł 

-  na rzecz US 5,00 zł / 7,00 zł 

- wewnętrzny w systemie eCorpoNet 0,50 zł 

- zewnętrzny w systemie eCorpoNet 1,50 zł  

- w systemie Sorbnet (10.05.2017r.) 20,00 zł 

- realizacja tytułu egzekucyjnego( nie pobiera się opłaty za przelew)  40,00 zł 

- na rachunek prowadzony w banku zagranicznym: (10.05.2017r.)  

a) do kwoty 20.000,00 zł  25,00 zł 

b) powyżej kwoty 20.000,00 zł      50,00 zł 

13. 
Polecenie zapłaty:  

- realizacja polecenia zapłaty 
od każdej dyspozycji 3,50 zł 

14. Likwidacja rachunku (bez zamiany na inny) jednorazowo 5,00 zł 

15. 

Otwarcie, prowadzenie, likwidacja, przelew, polecenie zapłaty rachunków 

pomocniczych – realizacja projektów unijnych i pomocowych 

(11.04.2019r.) 

 0,00 zł  

16. Zamiana rachunku na Pakiet jednorazowo 10,00 zł 

17. 
Telefoniczne informowanie klienta o stanie środków na rachunku po 

podaniu uzgodnionego z bankiem hasła  

abonament 

miesięczny 
20,00 zł 

19. Opłata za korzystanie z usługi SMS (01.08.2018r.) 
abonament 

miesięczny 
5,00 zł 

20. 
Opłata za zmianę numeru telefonu w związku z korzystaniem z usługi SMS 

(01.01.2017r.) 
każdorazowo 5,00 zł 

21.  Opłata za wysłanie wezwań do spłaty zadłużenia            za każdy monit 10,00 zł 

22. 
Opinia bankowa lub zaświadczenie o wysokości obrotów i obsłudze 

rachunku  

za każdą opinię lub 

zaświadczenie 
25,00 zł 

23. 
Przyjęcie dyspozycji posiadacza rachunku dot. ustanowienia, zmiany, odwołania 
pełnomocnika do rozporządzania  rachunkiem 

każdorazowo 10,00 zł 

24. Sporządzanie odpisu wyciągu z rachunku bankowego 
od każdej pozycji na 

wyciągu 
1,00 zł 
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25. Za wydanie blankietów czekowych /za 1 szt. 
od każdej pozycji 

za sztukę  
1,00 zł 

 

VI. Czynności związane z obsługą rachunku lokacyjnego – działalność gospodarcza 

 

Lp. Rodzaj czynności  Tryb pobierania 
Rachunek 

lokacyjny 

1. Otwarcie rachunku  jednorazowo bez opłat 

2. Wpłaty na rachunek   od każdej operacji bez opłat 

3. Wypłata z rachunku  od każdej operacji 

jedna w miesiącu 

bez opłat, każda 

następna 10,00 zł 

4. Prowadzenie rachunku miesięcznie bez opłat 

 

5. 

Przelew z rachunku  

od każdej 

pozycji 

jeden w miesiącu 

bez opłat, każdy 

następny 10,00 zł 

- wewnętrzny w systemie  eCorpoNet 0,50 zł  

- zewnętrzny w systemie eCorpoNet 1,50 zł  

- w systemie Sorbnet  20,00 zł 

- na rachunek prowadzony w banku zagranicznym:   

a) do kwoty 20.000,00 zł  25,00 zł 

b) powyżej kwoty 20.000,00 zł      50,00 zł 

6. 
Polecenie zapłaty:  

- realizacja polecenia zapłaty 
od każdej dyspozycji bez opłat 

7. Likwidacja rachunku  jednorazowo bez opłat 

8. Sporządzanie odpisu wyciągu z rachunku bankowego 
od każdej pozycji 

za sztukę  
1,00 zł 

 

VII. Czynności związane z obsługą rachunku oszczędnościowego (lokaty terminowe) 

 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) Tryb pobierania 
Stawki 

obowiązujące 

1. Otwarcie i prowadzenie  rachunku lokaty  jednorazowo bez opłat 

2. Wpłata  na rachunek lokaty od każdej wpłaty bez opłat 

3. Likwidacja lokaty terminowej przed upływem okresu umownego jednorazowo bez opłat 

4. 

Przelew środków z lokaty na rachunek bankowy: 

od każdego  

przelewu 

 

 

1) prowadzony w Banku bez opłat 

2) w innym Banku krajowym  5,00 zł  

5. 
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki terminowej potwierdzającej  

zawarcie lokaty (umorzenie utraconej i wydanie nowej)  
każdorazowo 60,00 zł  

6. Wymiana książeczki terminowej 
od każdej wydanej  

książeczki  
5,00 zł  

7. 
Przyjęcie od posiadacza rachunku dyspozycji, zmianę lub odwołanie  

w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek jego śmierci  
każdorazowo 5,00 zł 

8. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 
od każdego 

zapisobiorcy 
10,00 zł 

9. 
Wydanie zaświadczenia o wysokości wkładu oszczędnościowego na 

wniosek posiadacza rachunku 

za każde 

zaświadczenie 
25,00 zł 

10. 
Przepisanie lokaty w związku z przelewem praw na rzecz innej 

osoby/klienta (cesja)  
każdorazowo 50,00 zł 

11. Likwidacja książeczki terminowej każdorazowo 10,00 zł 

 
VIII. Czynności związane z obsługą Systemu Bankowości Elektronicznej eBankNet / eCorpoNet  
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Lp. 
Rodzaj czynności 

(usługi) 

Tryb 

pobierania 

 

 

 

 

Stawki obowiązujące 

ROR 

Pakiet 

Standar

dowy  

ROR 

Junior/ 

Młodzieżo

wy 

ROR 

Senior 

Rachunek 

rolniczy / 
Pakiet „Moje 

gospodarstwo” 

Rachunek bieżący / 

Pakiet na Dobry 

Początek, Pakiet 

Biznes na Dobry 

Początek / Pakiet 

Biznes plus/ 

Rachunek bieżący 

Rolnik Przedsiębiorca 

/ Pakiet „Moje 

gospodarstwo” Rolnik 

Przedsiębiorca/ 

Podmioty 

niefinansowe 

1. 

Aktywacja usługi i 

pierwsza lista haseł 

jednorazowych  

każdorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2. 

Dostęp do usługi: 

-eCorpoNet (nie w 

pakiecie) 

abonament 

miesięczny 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

 

10,00 zł / 0,00 zł / 5,00 zł 

 

Za dwóch użytkowników 

15,00 zł, za każdego 

kolejnego 10,00 zł  

3. 

Przelew z rachunku: 

od każdego 

przelewu 

   
                       

 
  

na rachunki  

prowadzone w Banku:  

- eBankNet 

 (od 25.05.2020r.) 

-eCorpoNet  

0,50 zł 0,50 zł 
0,00zł / 

0,50 zł 
0,50 zł 0,50 zł 

 

0,50 zł  

0,50 zł 

na rachunki prowadzone 

w  innym Banku 

krajowym: (od 25.05.2020r.) 

-eBankNet/ eCorpoNet  

1,20 zł 
 

1,20 zł 
 

0,00 zł / 

1,20 zł 

 

1,20 zł 
 

1,20 zł 
 

 

 

 

1,20 zł /1,50 zł 
 

na rzecz ZUS i Urzędu 

Skarbowego: 

eBankNet/ eCorpoNet 

 

 

1,20 zł 

 

 

1,20 zł 
0,00 zł 

/1,20 zł 

 

 

1,20 zł 

 

 

1,20 zł 

 

 

1,20 zł /1,50 zł 

 

4. 

Realizacja przelewu 

wykonywanego 

automatycznie ZLECENIE 

STAŁE na rachunki 

prowadzone w innych 

bankach: 

-eBankNet/ eCorpoNet 

od każdego 

przelewu 

1,20 zł 

 
1,20 zł 

 

0,00 zł 

/1,20 zł 

 

1,20 zł 

 
1,20 zł 

 

 

 

 

 

 

1,20 zł /1,50 zł 

 

5.  

Realizacja przelewu 

wykonanego automatycznie 

ZLECENIE STAŁE na 

rachunki prowadzone w 

Banku: (od 25.05.2020r.) 

- eBankNet 

-eCorpoNet 

od każdego 

przelewu  
0,50 zł 0,50 zł 

0,00 zł 

/0,50 zł 
0,50 zł 0,50 zł 

 

 

 

 

 

0,50 zł  

0,50 zł 

6. 

Hasła jednorazowe w 

formie SMS: 

-eBankNet/ eCorpoNet 

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

7. 

Wyciąg z rachunku w 

formie papierowej 

odbierany w placówce 

banku: 

-eBankNet/ eCorpoNet 

każdorazowo 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

 

IX. Czynności związane z obsługą kart płatniczych Visa Classic Debet i Visa Business Debet 
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Lp. Rodzaj czynności (usługi) 
Stawki obowiązujące 

Visa Classic Debet Visa Business Debet 

1. Wydanie karty (posiadacz, współposiadacz, osoba wskazana)   6,00 zł 7,00 zł 

2. Wznowienie karty bez opłat bez opłat 

3. Wydanie duplikatu karty    6,00 zł  10,00 

4. Obsługa miesięczna za posiadanie karty 

4,00 zł  

z wyłączeniem:  

a) Pakietu     

 

5,00 zł dla przedsiębiorców 

4,00 zł dla rolników 

z wyłączeniem:  

a) Pakietów 

6. 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 

usługę.  
bez opłat bez opłat 

7. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika karty. 
7,00 zł 7,00 zł 

8. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika karty. 
7,00 zł 7,00 zł 

 

9. 

Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych   

dotyczy płatności dokonywanych w kraju bez opłat bez opłat 

       dotyczy płatności dokonywanych za granicą bez opłat bez opłat 

 

10. 

Wypłata gotówki:   

w bankomatach Banku Spółdzielczego w Warcie bez opłat bez opłat 

we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS 

S.A.SGB  i  Planet cash4you) 

Uwaga Lista bankomatów dostępna na stronie 

internetowej www.bankbps.pl 

bez opłat bez opłat 

11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 

Visa 

Classic 

Debet 

Visa Classic 

Debet 

payWave 4,00 zł 

3,00 zł 3,00 zł 

12. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 
2,00 % 

min. 10,00 zł 

2,00 % 

min. 10,00 zł 

13. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 0,00 zł 0,00 zł 

14. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat bez opłat 

15. Zastrzeżenie karty  bez opłat bez opłat 

16. 
Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika 

karty za okres przez niego wskazany. 
3,00 zł 3,00 zł 

17. Zmiana danych Użytkownika karty. 3,00 zł 3,00 zł 

18. Zmiana dziennego limitu wypłaty gotówki 5,00 zł 5,00 zł 

 

X. Czynności związane z obsługą naklejek zbliżeniowych Visa payWave 
 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) Stawki obowiązujące 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej bez opłat 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej bez opłat 

3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 
do 30.06.2016r.   -  bez opłat   

od 01.07.2016r.   -    6,00 zł  

4. Obsługa miesięczna za posiadanie naklejki zbliżeniowej (01.01.2017r.) 3,00 zł  

5. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika naklejki 

zbliżeniowej 
7,00 zł 

6. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika naklejki 

zbliżeniowej 
7,00 zł 
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7. 

Płatność naklejką zbliżeniową w punktach handlowo – usługowych 
 

bez opłat 

bez opłat 

dotyczy płatności dokonywanych w kraju 

       dotyczy płatności dokonywanych za granicą 

8. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 

9. Zastrzeżenie naklejki zbliżeniowej bez opłat 

10. 
Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres 

przez niego wskazany. 
3,00 zł 

11. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej 3,00 zł 

 

XI. Czynności związane z obsługą kredytów, gwarancji i poręczeń: 
 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) 
Stawki obowiązujące 

podstawowa minimalna maksymalna 

Prowizje 

1. 

Udzielenie kredytu: - 0,2% 5% 

Kredyty dla osób fizycznych 

a) kredyt gotówkowy 3% 

 

3% 

  

b) kredyt gotówkowy „Na Remont” 

c) kredyt okazjonalny według aktualnie obowiązującej oferty 

d) kredyt odnawialny w ROR 2%   

e) kredyt mieszkaniowy (dla 

nowo udzielanych)  
           1,5%   

f) kredyt gotówkowy 

zabezpieczony hipoteką 

UKH (dla nowo 

udzielanych)  

 2,0%   

g) kredyt konsolidacyjny hipoteczny 4%   

h) kredyt z dotacją z WFOŚiGW 2%   

Kredyty dla rolników 

i) kredyt obrotowy 
do 12 m-cy 1%   

powyżej 12 m-cy 2,5%   

j)  kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do 12 m-cy 2%   

k) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 

zabezpieczony hipotecznie do 60 m-cy 
2%   

l)  kredyt „Dobry plon” do 24 m-cy 

 

m)  kredyt ROLNIK  

 

n) kredyt rewolwingowy (odnawialny) 

1% 

 

2% 

 

2%  

  

o) kredyt inwestycyjny  
do 60 m-cy 2%   

powyżej 60 m-cy 2,5%   

p) kredyt inwestycyjny  

„Unia Biznes”  

do 6 m-cy 0,5%   

do 60 m-cy 1%   

powyżej 60 m-cy 1,5%   

q) kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 2%   
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Kredyty dla przedsiębiorców 

r) kredyt obrotowy 
do 12 m-cy 1%   

powyżej 12 m-cy 2,5%   

s)  kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do 12 m-cy 2%   

t) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 

zabezpieczony hipotecznie do 60 m-cy 

u) kredyt rewolwingowy (odnawialny) 

2% 

 

2% 

  

v) kredyt inwestycyjny 
do 60 m-cy 2%   

powyżej 60 m-cy 2,5%   

w) kredyt inwestycyjny „Unia 

Biznes” 

do 6 m-cy 0,5%   

do 60 m-cy 1%   

powyżej 60 m-cy 1,5%   

x) kredyt samochodowy  

y) kredyt inwestycyjny „Wspólny Remont” 

2% 

1% 
  

2. 
Udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na kolejny bieżący 

okres 12 m-cy   
1% od kwoty kredytu 

3.  Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym                                          1 % od podwyższonej kwoty kredytu 

4.  
Udostępnienie kredytu „W rachunku bieżącym zabezpieczony 

hipoteką”  na kolejny bieżący okres 60 m-cy   
2% od kwoty kredytu 

5. 

Prowizja za gotowość finansową (kredyt w rachunku bieżącym) 
* Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji 
Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu oraz płatna z dołu w 

ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.  

 

Prowizja za gotowość finansową (kredyt w rachunku bieżącym 

zabezpieczony hipoteka do 60 miesięcy) 
* Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji 

Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu oraz płatna z dołu w 

ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego.  
 

(obowiązuje od 11.04.2019r.) 

0,12% w skali roku od niewykorzystanej kwoty kredytu 

(limit progowy niewykorzystania kredytu wynosi 60%) 

6. 
Przedłużenie limitu kredytu w ROR  na kolejny bieżący okres 

12 miesięcy                                         
1 % od kwoty przedłużanego limitu kredytu 

7. Podwyższenie kwoty kredytu w ROR                                          1 % od podwyższonej kwoty kredytu 

8. Zawarcie umowy przejęcia długu kredytowego 
1% 

  kwoty przejmowanego zadłużenia 

9.  
Zawarcie umowy ugody / restrukturyzacji / porozumienia 

windykacyjnego 

1%  

 kwoty zadłużenia kredytowego, nie więcej niż 500,00 zł 

10. 
Udzielenie gwarancji 

( pobierana w dniu wystawienia gwarancji) 
3% wartości gwarancji 

 

11. 

Zmiana na wniosek klienta postanowień umowy o kredyt 

(aneks): 
   

- spółdzielni, spółek, przedsiębiorców indywidualnych i 

przedsiębiorstw; 
300,00 zł - - 

- rolników, osób fizycznych i innych podmiotów 

niekomercyjnych.   
100,00 zł   

12. 
Zmiana na wniosek klienta postanowień umowy o kredyt 

hipoteczny (aneks – zmiana zabezpieczenia) 
500,00 zł 

 
13. 

Administrowanie kredytem z dopłatami ARiMR dla kredytów 

udzielonych od 24.10.2014r. do 31.12.2014r. 
 

a) naliczana na koniec poprzedniego miesiąca 

kalendarzowego od salda kredytu  
w wysokości  0,08% 

b) naliczana na koniec poprzedniego kwartału 

kalendarzowego od salda kredytu  
w wysokości  0,25% 

(płatna w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej lub 

kapitałowej) 
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14. 

Wcześniejsza całkowita  lub częściowa spłata kredytu - (dotyczy 

wyłącznie kredytów hipotecznych spłaconych po 5 latach 

obsługi kredytowej) obowiązuje dla umów zawartych od 

23.01.2012r. do 01.10.2017r. 

1% 

od kwoty spłaty 

15. 

Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytu  

dla umów zawartych od 01.01.2016r. (dotyczy kredytów 

inwestycyjnych z wyłączeniem kredytów preferencyjnych)                          

1% 

od kwoty spłaty 

16. 

Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie (dotyczy kredytów dla osób 

fizycznych spłaconych do 36 m-cy trwania umowy) obowiązuje 

od 02.10.2017r.              

max 3%  

od kwoty spłaty 

17. 

Prowizja rekompensacyjna od wcześniejszej spłaty kredytów 

zabezpieczonych hipotecznie (dotyczy kredytów dla osób 

fizycznych spłaconych powyżej 36 m-cy trwania umowy) 

obowiązuje od 02.10.2017r.              

0% 

Opłaty 

1. 

Przyjęcie  i rozpatrzenie wniosku kredytowego (pobierana w dniu 

podpisania umowy kredytowej): 
   

a) kredyty od kwoty 50.000,00 zł (włącznie) 200,00 zł   

b) kredyt obrotowy w rachunku bieżącym zabezpieczony 

hipotecznie 
100,00 zł   

c) pozostałe linie kredytowe, z wyłączeniem 

preferencyjnych 
100,00 zł   

d) kredyt konsorcjalny        400,00 zł   

(z wyłączeniem kredytów gotówkowych i mieszkaniowych, 

specjalistycznych, hipotecznych) 
   

2. 

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku kredytowego (pobierana w dniu 

podpisania umowy kredytowej): 

 

 
  

- kredyt do kwoty 5.000,00 zł (włącznie) 40,00 zł   

- kredyt od kwoty 5.000,00 zł do 49.999,00 zł 100,00 zł   

- kredyt od kwoty 50.000,00 zł (od 23.03.2020r.) 200,00 zł   

(dotyczy kredytów gotówkowych,  mieszkaniowych, 

hipotecznych) 
   

3. 
Uruchomienie kredytu przelewem na rachunek w innym banku 

krajowym (z wyłączeniem kredytów WFOŚiGW) 
10,00 zł  

4. 

Wysłanie upomnienia  lub wezwania do zapłaty do kredytobiorcy 

dłużnika  lub ich poręczycieli  po upływie terminu spłaty kredytu  

lub odsetek.        

z wyłączeniem kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów 

ustawy o kredycie konsumenckim udzielonych po 11.03.2016r. 

oraz kredytów z zabezpieczeniem hipotecznym udzielonych po 

22.07.2017r. (od 13.11.2017r.) 

20,00 zł 

 

 

0,00 zł 

5.  
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o 

spłacie kredytu  
20,00 zł  

6. 
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta 

kopii dokumentów kredytowych 
20,00 zł  

7.   
Sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o  

wysokości i prawidłowości obsługi zobowiązań kredytowych  
20,00 zł 

8. 

Opinia bankowa  o wysokości i prawidłowości obsługi 

zobowiązań kredytowych, w tym o toczących się postępowaniach 

i prawidłowości obsługi rachunków bankowych.             

 

 

200,00 zł 

 

9.  
Rozpatrzenie wniosku klienta o wolne od obciążenia hipotecznego 

odłączenie części nieruchomości  
100,00 zł  

10. 
Wydanie promesy udzielenia kredytu  

 (pobierana w dniu wystawienia promesy)           
500,00 zł 

11. 
Rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia 

(pobierana w dniu poinformowania Zleceniodawcy o decyzji)                                         
200,00 zł 

12. Sporządzenie na wniosek klienta historii kredytu (za każdy rok)                 20,00 zł 

13. 
Sporządzenie dokumentów dotyczących zwolnienia przedmiotu 

zastawu rejestrowego 
100,00 zł  
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14 
Inspekcja przy kredytach – (wyjazd samochodem prywatnym) – 

za każdą inspekcję  

rolnicy – 100 zł 

osoby fizyczne – 100 zł 

przedsiębiorcy i spółki – 200 zł 

15. Wysłanie  wezwania do dostarczenia dokumentów                      10,00 zł 

16. 

Opłata za zastrzeżenie dokumentów w bazie DZ: 

- Klient wewnętrzny  

-Klient zewnętrzny  

0,00 zł 

20,00 zł  

 

XII. Pozostałe czynności 

1. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli  

wg wyceny indywidualnej (do wysokości 

poniesionych kosztów oraz wniesionych nakładów 

pracy)  

 

 

 


