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Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 
  

 
Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu 
Podlaskim dla klientów instytucjonalnych” zwanej dalej „Taryfą” dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w 
tym osób będących przedsiębiorcami oraz rolników – rezydentów i nierezydentów. 
 
1. „Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej „Taryfą” ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim, zwanego dalej Bankiem. 
2. Prowizje i opłaty od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania 

transakcji lub wpłacane w gotówce w kasie Banku. 
3. Prowizje i opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku 

mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 
4. Od pozostałych Klientów prowizje i opłaty pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej.  
5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote 

polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 
6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Banku mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z nadanymi im uprawnieniami przez Zarząd Banku. 
7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika 

przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 
9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji 

i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg 
analogicznych zasad. 

10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 
1) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 
2) wpłat na poczet spłat odsetek i rat kredytów w rachunku kredytowym, spłat innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat 

kredytów realizowanych w gotówce, 
3) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca 

należności. 
4) wpłat na rachunki bankowe dokonywanych przy otwarciu rachunku  

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

12. Prowizje i opłaty od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania 
prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w złotych pobierana jest od Klienta w walucie 
obcej, ustalonej według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

13. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 
14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie dyrektor/kierownik oddziału Banku/DOK Centrali może ustalić opłatę według 

rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 
15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, 

której dotyczy. 
16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów 

zawieranych z Bankiem. 
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RACHUNKI BANKOWE 
TAB. 1  Rachunek rozliczeniowy bieżący i/lub pomocniczy w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku:   

1.1 bieżącego/pomocniczego 

jednorazowo 

20 zł 

1.2 bieżącego rolnika indywidualnego 10 zł 

1.3 bieżącego i pomocniczego Wspólnoty Mieszkaniowej 20 zł 

1.4 
bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej  

10 zł 

2. Prowadzenie rachunku:   

2.1 bieżącego 

miesięcznie 

20 zł 

2.2 pomocniczego 20 zł 

2.3 bieżącego rolnika indywidualnego 10 zł 

2.4 bieżącego i pomocniczego Wspólnoty Mieszkaniowej 10 zł 

2.5 
bieżącego i pomocniczego jednostki organizacyjnej nie prowadzącej 
działalności gospodarczej  

10 zł 

2.6 pomocniczego z obsługą płatności masowych 300 zł 

2.7 
pomocniczego dla jednostek samorządu terytorialnego i zakładów 
budżetowych z obsługą płatności masowych 

100 zł 

3. Bankowość internetowa   

3.1 Detaliczna bankowość internetowa*   

3.1.1 dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

3.1.2 opłata za korzystanie z aplikacji BSGo  miesięcznie 0 zł 

3.1.3 opłata za wysyłanie kodów autoryzacyjnych SMS 8) miesięcznie zbiorczo za każdy SMS 
wysłany przez Bank 

0,25 zł 

3.1.4 dyspozycja blokowania autoryzacji SMS na wniosek klienta  jednorazowo 10 zł 

3.1.5 opłata za odblokowanie kodów autoryzacyjnych SMS na wniosek klienta jednorazowo 10 zł 

3.1.6 odblokowanie hasła maskowanego jednorazowo 10 zł 

3.1.7 usunięcie urządzenia mobilnego jednorazowo 5 zł 

3.2 Korporacyjna bankowość internetowa**   

3.2.1 dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

3.2.2 wydanie czytnika 
jednorazowo-przy wydaniu czytnika (za 

1 czytnik) 
100 zł 

3.2.3 
wydanie karty identyfikacyjnej, w tym również w miejsce uszkodzonej, 
zagubionej i wydanie certyfikatu 

za kartę/certyfikat 50 zł 

3.2.4 wydanie hasła za hasło 50 zł 

3.2.5 użytkowanie karty identyfikacyjnej jednorazowo-przy wydaniu karty  50 zł 

3.2.6 odnowienie certyfikatu karty identyfikacyjnej przy każdym wznowieniu 50 zł 

3.2.7 
Usunięcie/dodanie/zmiana użytkownika uprawionego do korzystania z 
bankowości internetowej 

jednorazowo (za każdą zmianę) 10 zł 

3.3 zastrzeżenie karty jednorazowo 20 zł 

3.4 odblokowanie karty jednorazowo 20 zł 

3.5 
reinstalacja czytnika kart na licencjonowanym systemie operacyjnym 
klienta bądź stwierdzenie niemożliwości reinstalacji z powodu wadliwości 
systemu operacyjnego lub sprzętu 

za czytnik 100 zł  

4. Wpłata gotówkowa:   

4.1 dokonana przez Posiadacza rachunku w kasach Banku od kwoty 0,10 % min. 2 zł 

4.2 w bilonie powyżej 200 szt. bilonu 1) 

od kwoty wpłaty w bilonie 

0,5 % min. 5 zł  

4.3 w bilonie powyżej 3 000 szt. do 20 000 szt. bilonu włącznie 1) 1 % min. 120 zł 

4.4 
w bilonie powyżej 20 000 szt. bilonu lub druga i kolejna w tym samym 
dniu roboczym 1) 550 zł 

5. Wypłata gotówkowa na podstawie 2):   

5.1 czeku gotówkowego 
od kwoty 

0,3 % min. 5 zł 

5.2 dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym 0,3 % min. 5 zł 

6. 
Wykorzystanie środków z wpływów bieżących na realizację dyspozycji 
klienta w formie przelewów na rachunek innego banku lub w formie 
wypłaty gotówki w kasie lub bankomacie 

od transakcji 0 zł 

7. Przelew na rachunek prowadzony w Banku złożony:   

7.1 w placówce Banku 
za przelew 

 2 zł 

7.2 w bankowości internetowej (detalicznej i korporacyjnej) 0 zł 

8. 
Przelew na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 
w systemie ELIXIR złożony: 

  

8.1 w placówce Banku za przelew 6 zł 

8.2 w detalicznej bankowości internetowej 

za przelew 

1 zł 

8.3 w korporacyjnej bankowości internetowej 1,50 zł 

8.4 w korporacyjnej bankowości internetowej dla jednostek samorządu 0,50 zł 

 
                 *Bankowość internetowa bez wykorzystania kart mikroprocesorowych  

** Bankowość internetowa z wykorzystaniem kart mikroprocesorowych 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

terytorialnego i zakładów budżetowych tych jednostek  

9. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku w systemie Express ELIXIR3):  

9.1 w placówce Banku 

za przelew 

15 zł 

9.2 w detalicznej bankowości internetowej 10 zł 

9.3 w korporacyjnej bankowości internetowej 15 zł 

9.4 
w korporacyjnej bankowości internetowej dla jednostek samorządu 
terytorialnego i zakładów budżetowych tych jednostek 

10 zł 

10. Zlecenie stałe:   

10.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 

10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego złożonego:   

10.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 

10.2.2 w systemie centrum usług internetowych 0 zł 

10.3 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku 4) za zlecenie 3 zł 

10.4 
realizacja zlecenia stałego złożonego drogą internetową (detaliczna 
bankowość internetowa) 5)   

10.4.1 w banku 
za zlecenie 

0 zł 

10.4.2 w innym banku krajowym 1 zł 

10.5 
realizacja zlecenia stałego złożonego drogą internetową (korporacyjna 
bankowość internetowa) 5) 

  

10.5.1 w Banku 

za zlecenie 

0 zł 

10.5.2 w innym banku krajowym 1,50 zł 

10.5.3 
dla jednostek samorządu terytorialnego i zakładów budżetowych tych 
jednostek 

0,5 zł 

11. Polecenie zapłaty:   

11.1 
złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez odbiorcę z rachunku 
prowadzonego w 6): 

  

11.1.1 Banku 
za zlecenie 

0 zł 

11.1.2 innym banku krajowym 2 zł 

11.2 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony 
w innym banku krajowym 7) za zlecenie 2 zł 

11.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 

11.4 
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 
płatnika, na rachunek prowadzony: 

  

11.4.1 w Banku 
za zlecenie 

1 zł 

11.4.2 w innym banku krajowym 3 zł 

12. Czeki krajowe:   

12.1 wydanie czeków 

za czek 

3 zł 

12.2 potwierdzenie czeku 30 zł 

12.3 inkaso czeku 6 zł 

12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo-bez względu na ilość utraconych czeków 30 zł 

13. Udzielenie informacji o rachunku:   

13.1 Usługa SMS:   

13.1.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 

13.1.2 wysłanie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,25 zł 

14. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

15. Inne czynności - zgodnie z TAB. 7 

1) Prowizja pobierana dodatkowo wraz z prowizją za wpłatę gotówkową, o której mowa w pkt. 4.1. 
2) Opłaty pobiera się za:  

a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty od 0,00 % do 0,25 %, 
b) wypłaty awizowane i niepobrane w wyznaczonym terminie, opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie 

odbioru gotówki – 0,25 %. 
3) Maksymalna kwota przelewu 10 000 zł. 
4) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
5) Dotyczy również przelewu z odroczoną datą płatności. Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej 

opłaty za przelew. 
6) Opłata pobierana z rachunku odbiorcy. 
7) Opłata pobierana z rachunku płatnika. 
8) Trzy pierwsze SMS-y w kwartale 0,00 zł. 

TAB. 2  Internetowy Pakiet Detaliczny 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku:   

1.1 bieżącego/pomocniczego 
jednorazowo 

0 zł 

1.2 bieżącego rolnika indywidualnego 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku:   

2.1 bieżącego 

miesięcznie 

0 zł 

2.2 pomocniczego 0 zł 

2.3 bieżącego rolnika indywidualnego 0 zł 

3. Bankowość internetowa   
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

3.1 dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 

3.2 opłata za korzystanie z aplikacji BSGo  miesięcznie 0 zł 

3.3 opłata za wysyłanie kodów autoryzacyjnych SMS 6) miesięcznie zbiorczo za każdy 
SMS wysłany przez Bank 

0,25 zł 

3.4 dyspozycja blokowania autoryzacji SMS na wniosek klienta jednorazowo 5 zł 

3.5 opłata za odblokowanie kodów autoryzacyjnych SMS na wniosek klienta jednorazowo 5 zł 

3.6 odblokowanie hasła maskowanego  jednorazowo 10 zł 

3.7 usunięcie urządzenia mobilnego jednorazowo 5 zł 

4. Wpłata gotówkowa:   

4.1 dokonana przez Posiadacza rachunku w kasach Banku od kwoty 0,5 % min. 5 zł 

5. Wypłata gotówkowa na podstawie 1):   

5.1 czeku gotówkowego 
od kwoty 

0,5 % min. 10 zł 

5.2 dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym 0,5 % min. 10 zł 

6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:   

6.1 w Banku   

6.1.1 złożony drogą internetową 
za przelew 

0 zł 

6.1.2 złożony w placówce Banku 10 zł 

6.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR   

6.2.1 złożony droga internetową 

za przelew 

0,50 zł 

6.2.2 złożony w placówce Banku 10 zł 

6.2.3 złożony w placówce Banku dotyczący płatności ZUS i US 4,50 zł 

6.3 w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy)2)   

6.3.1 złożony drogą internetową 
za przelew 

10 zł 

6.3.2 złożony w placówce Banku 20 zł 

7. Zlecenie stałe    

7.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 

7.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego złożonego:   

7.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 

7.2.2 w systemie centrum usług internetowych 0 zł 

7.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w Banku:3)   

7.3.1 złożone drogą internetową 
za zlecenie 

0 zł 

7.3.2 złożone w placówce Banku 10 zł 

7.4 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:   

7.4.1 złożone drogą internetową  
za zlecenie 

0,50 zł 

7.4.2 złożone w placówce Banku 10 zł 

8. Polecenie zapłaty:   

8.1 
złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty przez odbiorcę z rachunku 
prowadzonego w 4): 

  

8.1.1 Banku 
za zlecenie 

0 zł 

8.1.2 innym banku krajowym 2 zł 

8.2 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w innym 
banku krajowym 5) za zlecenie 2 zł 

8.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty za zlecenie 3 zł 

8.4 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku płatnika, na rachunek: 

8.4.1 w Banku 
za zlecenie 

1 zł 

8.4.2 w innym banku krajowym 3 zł 

9. Czeki krajowe:   

9.1 wydanie czeków za czek 3 zł 

9.2 potwierdzenie czeku za czek 30 zł 

9.3 inkaso czeku za czek 6 zł 

9.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo-bez względu na ilość utraconych czeków 30 zł 

10. Udzielenie informacji o rachunku:   

10.1 Usługa SMS:   

10.1.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 

10.1.2 wysłanie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,25 zł 

11. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

12. Inne czynności - zgodnie z TAB. 7 

1) Opłaty pobiera się za:  
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty od 0,00 % do 0,25 %, 
b) wypłaty awizowane i niepobrane w wyznaczonym terminie, opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru 

gotówki – 0,25 %. 
2) Maksymalna kwota przelewu 10 000 zł. 
3) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
4) Opłata pobierana z rachunku odbiorcy. 
5) Opłata pobierana z rachunku płatnika. 
6) Trzy pierwsze SMS-y w kwartale 0,00 zł. 
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TAB. 3  Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku bieżącego: jednorazowo 20 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie-dla każdej waluty 15 zł 

3. Wpłata gotówkowa od kwoty 0,1 % min. 2 zł 

4. Wypłata gotówkowa: 1)   

4.1 na podstawie dyspozycji ustnej potwierdzonej wydrukiem komputerowym od kwoty 0,3 % min. 10 zł 

5. Przelew na rachunek:   

5.1 walutowy lub złotowy prowadzony w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 

5.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 4,5 zł 

5.3 walutowy prowadzony w innym banku - zgodnie z TAB. 16 

6. Udzielenie informacji o rachunku:   

6.1 Usługa SMS:   

6.1.1 udostępnienie usługi jednorazowo 0 zł 

6.1.2 wysłanie SMS miesięcznie zbiorczo za każdy SMS wysłany przez Bank 0,25 zł 

7. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

8. Inne czynności - zgodnie z TAB. 7 

1) Opłaty pobiera się za:  
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty od 0,00 % do 0,25 %, 
b) wypłaty w złotych i w walutach wymienialnych awizowane i niepobrane w wyznaczonym terminie, opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po 

wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki – 0,25 %. 

TAB. 4  Rachunek lokaty terminowej w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 0 zł 

3. Wpłaty na rachunek lokaty od kwoty 0 zł 

4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:   

4.1 w Banku 
za przelew 

0 zł 

4.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 10 zł 

5. Wypłata gotówkowa w placówce Banku prowadzącej rachunek 1) od kwoty 0 zł 

6. Likwidacja rachunku jednorazowo 0 zł 

1) Opłaty pobiera się za:  
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty od 0,00 % do 0,25 %, 
b) wypłaty awizowane i niepobrane w wyznaczonym terminie, opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru 

gotówki – 0,25 %.  

TAB. 5 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku lokaty jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie-dla każdej waluty 0 zł 

3. Wpłaty na rachunek lokaty od kwoty 0 zł 

4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek:    

4.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 

za przelew 

0 zł 

4.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym 10 zł 

4.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB. 14 

5. Wypłata gotówkowa w placówce Banku prowadzącej rachunek 1) od kwoty 0 zł 

6. Likwidacja rachunku  jednorazowo 0 zł 

1) Opłaty pobiera się za:  
a) wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w Komunikacie Banku- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty od 0,00 % do 0,25 %, 
b) wypłaty w złotych i w walutach wymienialnych awizowane i niepobrane w wyznaczonym terminie, opłata pobierana z konta Klienta następnego dnia po 

wyznaczonym przez Klienta terminie odbioru gotówki – 0,25 %. 

TAB. 6  Rachunek VAT 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 
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TAB. 7  Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 

1.1 listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej 
za przesyłkę 

0 zł 

1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu 15 zł 

2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 

2.1 listem zwykłym 
za przesyłkę 

15 zł 

2.2 listem poleconym 25 zł 

3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 

4. Duplikat wyciągu za wyciąg 20 zł (z podatkiem VAT) 

5. 
Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/potwierdzenia realizacji 
przelewu/Przekazu 

za dokument 20 zł (z podatkiem VAT) 

6. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych za opinię/zaświadczenie 150 zł (z podatkiem VAT) 

7. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o numerze rachunku za zaświadczenie 20 zł (z podatkiem VAT) 

8. 
Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku lub podmiotów określonych w art. 105 w związku z art. 110 P. B. 
zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku): 1) 

8.1 za każdy miesiąc roku kalendarzowego za dokument 5 zł max. 50 zł za cały rok 

9. Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę za zaświadczenie 50 zł 

10. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu pełnomocnika do 
rozporządzania wskazanym rachunkiem 

za oświadczenie 10 zł 

11. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o odwołaniu pełnomocnika do 
rozporządzania wskazanym rachunkiem 

za oświadczenie 10 zł 

12. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku za dokument 0 zł 

13. 
Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla 
banków zagranicznych 

za potwierdzenie 25 zł 

14. 
Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu 
powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwań do dostarczenia 
określonych w umowie dokumentów 

za monit 40 zł 

15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 3) 

za przekaz – na rzecz 
uprawnionego do 

prowadzenia egzekucji 
0 zł 

16. 
Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za 
każdą zawarta umowę: 

16.1 z Bankiem 
od transakcji 

0 zł 

16.2 z innymi bankami 0,5 % min. 50 zł max. 100 zł 

17. Potwierdzenie wykonania blokady środków:   

17.1 z Bankiem 
od transakcji 

0 zł 

17.2 z innymi bankami 50 zł 

18. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane w niniejszej tabeli za czynność/usługę min. 50 zł max. 300 zł 

19 Zmiana karty wzorów podpisów za dokument 10 zł 

1) Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 
2) W przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą , opłatę pobiera się zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych 

Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych 
3) Opłatę pobiera się z rachunku dłużnika od każdego zrealizowanego przelewu. 

KARTY BANKOWE 
 

TAB. 8  Karta płatnicza VISA BUSINESS DEBETOWA/MasterCard Business PayPass 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie pierwszej karty do rachunku: jednorazowo 0 zł 

2. Wydanie kolejnej karty do rachunku jednorazowo 30 zł 

3. Wznowienie pierwszej karty do rachunku jednorazowo 0 zł 

4. Wznowienie kolejnej karty do rachunku jednorazowo 30 zł 

5. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 

6. Za korzystanie i ubezpieczenie karty miesięcznie 7 zł 

7. Transakcje bezgotówkowe 1) od transakcji 0 zł 

8. Transakcje gotówkowe 1):   

8.1 
Wpłata gotówkowa dokonana na rachunek w bankomatach Banku, we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS oraz sieci Planet Cash 2) 

od kwoty 0,05 % min. 1 zł 

8.2 
Wypłata gotówkowa w bankomatach Banku, we wskazanych bankomatach Grupy BPS i 
innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 2) 

od transakcji  

2,50 zł 

8.3 poprzez usługę Cash back  w Polsce 2 zł 

8.4 w innych bankomatach w kraju  2,50 zł 

8.5 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO 3 % min. 10 zł 

8.6 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej  innej 
niż EURO oraz poza EOG 

3 % min. 10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

8.7 w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 

8.8 w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO 3 % min. 10 zł 

8.9 
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż 
EURO oraz poza EOG 

3 % min. 10 zł 

8.10 w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 

9. Sprawdzenie salda w bankomacie 3) od transakcji 2 zł  

10. 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez 
niego wskazany (w Placówce) 

od transakcji 3 zł 

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 10 zł 

12. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 zł 

13. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 10 zł 

14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  jednorazowo 1 000 zł 

15. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo 1 500 zł 

16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

17. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 

18. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę jednorazowo 1 zł 

1) Dla wszystkich kart Visa w  przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 

2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: www.bsradzyn.pl. 
3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

TAB. 8.1 Karta debetowa VISA BUSINESS EURO1) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie karty jednorazowo 0 EUR 

2. Wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 

3. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 5 EUR 

4. Za korzystanie i ubezpieczenie karty miesięcznie 2 EUR 

5. Transakcje bezgotówkowe 2) od transakcji 0 EUR 

6. Transakcje gotówkowe 2):   

6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie 
z zawartymi umowami 3) 

od transakcji  

0 EUR 

6.2 w innych bankomatach w kraju  3% min. 1,50 EUR 

6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EURO  3% min. 2,50 EUR 

6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,50 EUR  

6.5 
w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej innej niż 
EURO oraz poza EOG 

3% min. 2,50 EUR  

6.6 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,50 EUR  

7. Sprawdzenie salda w bankomacie 4) od transakcji 0 EUR  

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 2,50 EUR 

9. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 EUR 

10. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 EUR 

11. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 EUR 

 
1) Karta wydawana do rachunku rozliczeniowego w walucie EURO 
2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku -3% 

wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
3) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku: www.bsradzyn.pl. 
4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 

KREDYTY  
 

TAB. 9 Kredyty obrotowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza: 1)  

1.1 wnioskodawcy nie posiadającego rachunku bieżącego w Banku 
jednorazowo od wnioskowanej kwoty 

0,7 % nie więcej niż 250 zł 

1.2 wnioskodawcy posiadającego rachunek bieżący w Banku 0,7 % nie więcej niż 150 zł 

2. Przyznanie kwoty kredytu:   

2.1 Kredyt w rachunku bieżącym: jednorazowo 
od kwoty kredytu 

od 1 % min. 200 zł 

2.2 Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym od 1 % min. 200 zł 

http://www.bsradzyn.pl/
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2.3 Kredyt rewolwingowy od 2% min. 500 zł  

2.4 Kredytowa Linia Hipoteczna- kredyt obrotowy od 2,5 % min. 500 zł  

2.5 
Kredyt obrotowy z przeznaczeniem na zakup rzeczowych 
środków do produkcji rolnej:  

 

2.5.1 
Kredytobiorcy posiadający w Banku czynny rachunek bankowy służący do 
przeprowadzania rozliczeń z tytułu działalności rolniczej 

od 2% min. 200 zł 

2.5.2 pozostali Kredytobiorcy od 3% min. 200 zł 

2.6 Kredyt komercyjny z okresem spłaty do 4 lat 6) od 2% min. 500 zł 

3. 
Za gotowość z tytułu udzielonego kredytu w rachunku 
bieżącym: 

miesięcznie 
 od niewykorzystanej kwoty kredytu 

2 % w stosunku rocznym 

4. 
Za gotowość z tytułu udzielonego kredytu rewolwingowego 
/dotyczy kredytów udzielanych od 01.08.2014 r. lub przedłużanych na 
kolejny okres od 01.08.2014 r./ 

miesięcznie 
od niewykorzystanej kwoty kredytu 

od 2 % w stosunku rocznym 

5. Prowizja za administrowanie:   

5.1 Kredytami w rachunku bieżącym rocznie-pobierana od kredytów 
udzielanych powyżej 1 roku w dniu 

rozpoczynającym kolejny rok 
funkcjonowania kredytu 

od 1 % min. 200 zł 

5.2 Kredytami rewolwingowymi od 2 % min. 500 zł 

6. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0,03 % 

7. 
Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja 
rekompensacyjna3) 

jednorazowo od kwoty wcześniejszej 
spłaty 

do roku – od 2% 
powyżej roku – od 1% 

8. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) jednorazowo 
od kwoty przyrzeczonej 

od 0,5 % min. 100 zł 

9. 
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub 
jego części (rat kapitałowych lub odsetek) oraz innych postanowień 
dotyczących transakcji kredytowej 5) 

jednorazowo- od kwoty prolongowanej od 100 zł 

10. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 
lub odsetek) 

jednorazowo od kwoty prolongowanej od 2 % min. 200 zł 

11. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu jego spłaty 
jednorazowo od kwoty zwiększenia 

kredytu 
 od 2 % min. 200 zł 

12. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu, niż wymienione w pkt. 10 i 11 na wniosek Kredytobiorcy 

12.1 kredyt w kwocie do 500 000 zł jednorazowo 
za aneks 

od 300 zł 

12.2 kredyt w kwocie powyżej 500 000 zł od 500 zł 

13. Sporządzenie na wniosek klienta pisemnego wyjaśnienia  dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: 

13.1 kredyt lub pożyczka w kwocie do 100 000 zł 
jednorazowo 

100 zł 

13.2 kredyt lub pożyczka w kwocie powyżej 100 000 zł 200 zł 

14. Wystawienie i wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku za wezwanie/monit 40 zł 

15. 
Wystawienie i wysłanie wezwań do dostarczenia określonych w umowie 
kredytowej dokumentów 

za wezwanie 100 zł 

16. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł 

17. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy za zaświadczenie 100 zł 

18. Za czynności związane z ustanowieniem zabezpieczeń 7) jednorazowo 150 zł 

1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez 
niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. W stosunku do rolników na równi z 
rachunkiem bieżącym można traktować rachunek ROR lub a’vista, jeżeli jest on podstawowym rachunkiem rolnika – wykorzystywanym do prowadzonej działalności. 
Nie pobiera się prowizji od jednostek samorządu terytorialnego. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 

2) Prowizja liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. Prowizję pobiera się na koniec miesiąca. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego oraz 
kredytu w rachunku bieżącym. 

3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 
Nie dotyczy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego. 

4) W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 
5) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z 

wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej 
zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 

6) Kredyt udzielany rolnikom kwalifikującym się do finansowania kredytem preferencyjnym z dopłatami ARiMR do oprocentowania. 
7) Opłaty nie pobiera się w przypadku zaistnienia konieczności zawarcia nowej umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w sytuacji wyboru ubezpieczenia z oferty 

Banku. 

TAB. 10 Kredyty inwestycyjne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 1)   

1.1 wnioskodawcy nie posiadającego rachunku bieżącego w Banku  jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

0,7 % nie więcej niż 250 zł  

1.2 wnioskodawcy posiadającego rachunek bieżący w Banku  0,7 % nie więcej niż 150 zł  

2. Przyznanie kwoty kredytu:   

2.1 Kredyt inwestycyjny 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

od 1 % do 3 % 

2.2 Kredytowa Linia Hipoteczna od 2,5 % do 4 % 

2.3 
Kredyty pomostowe udzielane na inwestycje związane z wykorzystaniem 
Funduszy Unii Europejskiej  

od 1 % do 3 % 

2.4 Kredyt inwestycyjny Wspólny Remont od 1 % do 3 % 

2.5 Kredyt komercyjny na przedsięwzięcia inwestycyjne z okresem spłaty do 15 lat 6)  od 2 % 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0,03 % 

4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 3) jednorazowo od kwoty 
wcześniejszej spłaty 

 do roku – od 2% 
powyżej roku – od 1 % 

5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) jednorazowo 
od kwoty przyrzeczonej 

od 0,5% min. 100 zł 

6. 
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego 
części (rat kapitałowych lub odsetek) oraz innych postanowień dotyczących 
transakcji kredytowej 5) 

jednorazowo- od kwoty 
prolongowanej 

od 100 zł 

7. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 
odsetek) 

jednorazowo od kwoty 
prolongowanej 

od 2 % min. 200 zł 

8. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu jego spłaty  
jednorazowo od kwoty 
zwiększenia kredytu  

 od 2 % min. 200 zł  

9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu, niż wymienione w pkt. 7 i 8 na wniosek Kredytobiorcy 

9.1 kredyt w kwocie do 500 000 zł jednorazowo 
za aneks 

od 300 zł 

9.2 kredyt w kwocie powyżej 500 000 zł od 500 zł 

10. Sporządzenie na wniosek klienta pisemnego wyjaśnienia dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: 

10.1 kredyt w kwocie do 100 000 zł  
jednorazowo 

100 zł 

10.2 kredyt w kwocie powyżej 100 000 zł  200 zł 

11. Wystawienie i wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku  za wezwanie/monit 40 zł 

12. 
Wystawienie i wysłanie wezwań do dostarczenia określonych w umowie 
kredytowej dokumentów 

za wezwanie 100 zł 

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

kalendarzowy 
50 zł 

14. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy za zaświadczenie 100 zł 

15. Za czynności związane z ustanowieniem zabezpieczeń 7) jednorazowo 150 zł 

1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji 
przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. W stosunku do rolników na 
równi z rachunkiem bieżącym można traktować rachunek ROR lub a’vista, jeżeli jest on podstawowym rachunkiem rolnika – wykorzystywanym do prowadzonej 
działalności. Nie pobiera się prowizji od jednostek samorządu terytorialnego. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 

2) Prowizja liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy.  Prowizję pobiera się na koniec miesiąca. 
3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 
4) W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z 

transakcji. 
5) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z 

wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej 
zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 

6) Kredyt udzielany rolnikom kwalifikującym się do finansowania kredytem preferencyjnym z dopłatami ARiMR do oprocentowania. 
7) Opłaty nie pobiera się w przypadku zaistnienia konieczności zawarcia nowej umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej w sytuacji wyboru ubezpieczenia z oferty 

Banku. 

TAB. 11 Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) jednorazowo od wnioskowanej kwoty kredytu 0,5% 

2. Przyznanie kwoty kredytu:   

2.1 dla linii kredytowych: RR, Z, PR, K01, K02 jednorazowo od kwoty kredytu 2 % 

3. Prowizja za administrowanie kredytami inwestycyjnymi i obrotowymi: 

3.1 kredyty udzielone do 18.09.2012r. 2) rocznie-od kwoty zadłużenia według staniu na dzień 01 stycznia 
danego roku kalendarzowego – max. 3 000 zł 

1 % 

3.2 kredyty udzielone od 18.09.2012r. do 31.07.2013r. 3) rocznie-od kwoty zadłużenia według staniu na dzień 01 stycznia 
danego roku kalendarzowego nie mniej niż 200 zł 

1 % 

3.3 kredyty udzielone od 01.08.2013r. do 01.05.2015r. 3) rocznie-od kwoty zadłużenia według staniu na dzień 01 stycznia 
danego roku kalendarzowego nie mniej niż 200 zł 

1,50 % 

4. Gotowość finansowa 4) miesięcznie 0,01 % 

5. 
Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja 
rekompensacyjna5) 

jednorazowo od kwoty wcześniejszej 
spłaty 

 1 % 

6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 6) jednorazowo 
od kwoty przyrzeczonej 

 0,5% min. 100 zł  

7 
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub 
jego części (rat kapitałowych lub odsetek) oraz innych postanowień 
dotyczących transakcji kredytowej 7) 

jednorazowo- od kwoty prolongowanej 100 zł 

8. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 
lub odsetek)8) 

jednorazowo 
od kwoty prolongowanej 

2 % min. 200 zł 

9. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu jego spłaty8) jednorazowo od kwoty zwiększenia 
kredytu 

 2 % min. 200 zł 

10. 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu, niż wymienione w pkt. 8 i 9 
na wniosek Kredytobiorcy 8) 

jednorazowo 
za aneks  

 100 zł 

11. Sporządzenie na wniosek klienta pisemnego wyjaśnienia  dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 8): 

11.1 kredyt w kwocie do 100 000 zł 
jednorazowo 

100 zł 

11.2 kredyt w kwocie powyżej 100 000 zł 200 zł 

12. 
Wystawienie i wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku  
oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej 

za wezwanie/monit 25 zł 
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1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez 
niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. W stosunku do rolników na równi z 
rachunkiem bieżącym można traktować rachunek ROR lub a`vista, jeżeli jest on podstawowym rachunkiem rolnika – wykorzystywanym do prowadzonej działalności. 
Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 

2) Prowizja jest pobierana „z dołu” w równych ratach kwartalnych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał kalendarzowy lub 
jednorazowo według wyboru Kredytobiorcy. Prowizja jest pobierana począwszy od III kwartału 2013 roku według salda kredytu z dnia 01.01.2013 roku. Nie dotyczy 
kredytów spłaconych w całości przed dniem 01.07.2013 roku. 

3) Prowizja jest pobierana „z dołu” w równych ratach kwartalnych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego kończącego kwartał kalendarzowy lub 
jednorazowo według wyboru Kredytobiorcy. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 

4) Prowizja liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. Prowizję pobiera się na koniec miesiąca. Nie dotyczy kredytów udzielanych od 
01.05.2015r. 

5) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych od 
01.05.2015r. 

6) W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 
Nie dotyczy kredytów udzielanych od 01.05.2015r. 

7) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z 
wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty dotyczącej 
zmiany innych postanowień umowy o kredyt. Nie dotyczy kredytów udzielanych od 01.05.2015r. 

8) Nie dotyczy kredytów udzielanych od 01.05.2015r. 

TAB. 12 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Klienta  za zaświadczenie/opinię 
 150zł                       

(z podatkiem VAT) 

2. 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika 
do rozporządzania wskazanym rachunkiem 

za oświadczenie 10 zł 

3. Za wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub części za dokument 300 zł 

4. 
Przeprowadzenie inspekcji na terenie prowadzonej inwestycji przed wypłatą kredytu lub 
jego transzy 1) jednorazowo  od 150 zł 

5. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta jednorazowo 
 od 50 zł 

(z podatkiem VAT) 
1) Opłata pobierana po podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej. 

 
OPERACJE DEWIZOWE 

 

TAB. 13 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z 
działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): 

1.1 
od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na 
te rachunki 

od kwoty 
skupionej waluty 

0,1% min. 10 zł max. 100 zł 

1.2 
od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na 
te rachunki 

0,2% min. 20 zł max. 100 zł 

1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 0,2% min. 25 zł max. 120 zł 

2. Sprzedaż walut obcych:   

2.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku od transakcji 0,3% min. 10 zł max. 150 zł 

TAB. 14 Przekaz w obrocie dewizowym 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Polecenie przelewu SEPA: 

1.1 w placówce Banku:   

1.1.1 do banków krajowych  
za przelew 

20 zł 

1.1.2 do banków zagranicznych  20 zł 

1.2 złożone przez Internet:   

1.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 

1.2.2 do banków zagranicznych 15 zł 

2. Polecenie przelewu TARGNET/SWIFT w EUR w ramach EOG 1)   

2.1 w placówce Banku 
za przelew 

40 zł 

2.2 złożone przez Internet 30 zł 

3. 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ 
Polecenie wypłaty 1)   

3.1 w placówce Banku 
za przelew 

0,30% min. 40 zł, max. 400 zł 

3.2 złożone przez Internet 0,30% min. 40 zł, max. 400 zł 

4. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:   

4.1 z banków krajowych za przelew 20 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

dokumentów 8) 

13. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy8)   za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł 

14. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy8) za zaświadczenie 100 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

4.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 20 zł 

4.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EURO 20 zł 

4.4 z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

5. Dodatkowe opłaty:   

5.1 
realizacja polecenia przelewu w trybie pilnym (dostępne dla waluty EUR, GBP, USD, 
PLN) 

za przelew 150 zł 

5.2 realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 

5.3 zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 
100 zł +koszty banków 

pośredniczących 

5.4 
zwrot kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze zwracanej kwoty 
przekazu) 

od transakcji 0,15% min. 20 zł max. 100 zł 

5.5 
zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta 2) za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

5.6 
opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanej w innej walucie niż 
waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 

6. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 zł 
1) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone pkt. 5.2 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

INNE USŁUGI 
 

TAB. 15 Gwarancje, poręczenia, awale 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, 
poręczenia lub awalu wekslowego 1) jednorazowo 100 zł 

2. Udzielenie promesy gwarancji/ poręczenia/ awalu    

2.1 termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie jednorazowo w dniu wydania 
promesy od kwoty przyrzeczonej 

od 0,3 % do 0,5 % min. 200 zł 

2.2 termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy od 0,5 % do 1 % min. 200 zł 

3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego  
od kwoty zobowiązania Banku za 

każdy 3 miesięczny okres ważności 
tego zobowiązania 

od 1% do 5 % min. 200 zł 

4. Za otwarcie linii gwarancji lub poręczenia   
od kwoty limitu-płatna jednorazowo 

w dniu podpisania umowy 
od 1% do 5 % min. 200 zł 

5. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu:   

5.1 wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia/awalu 
od kwoty objętej zmianą za każdy 

rozpoczęty 3 miesięczny okres 
od 1 % do 5 % 

5.2 zwiększenie kwoty gwarancji/poręczenia/awalu od kwoty zwiększenia od 1,5 % do 5 % min. 200 zł 

5.3 
wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji/poręczenia/awalu z 
jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji 

od kwoty 
gwarancji/poręczenia/awalu za 

każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 
od 2 % do 5 % 

5.4 
zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ 
poręczenia/ awalu2) 

jednorazowo 
od kwoty objętej zmianą 

 od 200 zł  

6. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu  
jednorazowo 

od kwoty roszczenia 
 od 0,15 % min. 100 zł 

7. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 200 zł 
1) Opłata za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnac ji przez niego z 

wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie gwarancji, regwarancji, 
poręczenia lub awalu wekslowego. 

2) W przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku – opłaty nie pobiera się. 

TAB. 16 Czynności kasowe w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane przez osoby trzecie na rachunki 1):  

1.1 
oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe osób prywatnych prowadzone 
w Banku 

od kwoty 

10 zł 

1.2 pozostałe rachunki prowadzone w Banku2)  0,1 % min. 4 zł 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych i podmiotach krajowych 0,5 % min. 10 zł 

2. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 

2.1 
od klientów posiadających rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub 
rozliczeniowy w Banku 

od ilości  0 zł 

2.2 od klientów nie posiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rozliczeniowy w Banku: 

2.2.1 do 10 sztuk 
od ilości 

2 % min. 2 zł  

2.2.2 powyżej 10 sztuk 2 % min. 10 zł 

3. 
Za przyjęcie wpłaty gotówkowej na rachunek Klienta lub wypłatę gotówkową z rachunku Klienta - dokonane w placówce 
Klienta, jeżeli odległość drogi pomiędzy placówką Banku i Klienta: 

3.1 nie przekracza 5 km 
jednorazowo 

5 % obowiązującego najniższego 
wynagrodzenia pracowników 

3.2 od 5 km do 15 km 
10 % obowiązującego najniższego 

wynagrodzenia pracowników 
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3.3 od 15 km do 30 km 15 % obowiązującego najniższego 

wynagrodzenia pracowników 
3.4 powyżej 30 km według umowy z Klientem 

1) Nie dotyczy Posiadacza rachunku oraz Pełnomocnika. 
2) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub 

wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 

 
TAB. 17 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy/kopii dokumentu jednorazowo 
50 zł                     

(z podatkiem VAT) 

2. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych  za zaświadczenie/opinię 
150 zł 

(z podatkiem VAT) 

3. 
Za wydanie zgody na zbycie nieruchomości obciążonej hipoteką w całości lub 
części na wniosek osoby niebędącej klientem Banku 

za dokument 
 350 zł 

(z podatkiem VAT) 

4. 
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom 
audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie 
upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku 

od rachunku 
100 zł                      

(z podatkiem VAT) 

5. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 
ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) 

od jednego podmiotu 
wyszczególnionego w zapytaniu 

150 zł 
(z podatkiem VAT) 

6. Nadanie komunikatu SWIFT jednorazowo 20 zł 

7. 
Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie 
klienta 2) jednorazowo 

50 zł + koszty 
rzeczywiste 

8. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 
50 zł                          

(z podatkiem VAT) 

9. Przechowywanie depozytu: książeczek oszczędnościowych, duplikatów kluczy itp.) 
jednorazowo-za każdy rozpoczęty 

rok kalendarzowy, od każdego 
deponowanego dokumentu 

150 zł 
(z podatkiem VAT) 

10. Za czynności i usługi nie przewidziane w niniejszej Taryfie jednorazowo do uzgodnienia 
1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku banków spółdzielczych stosujących wobec Banku zasadę 

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

 
TAB. 18 Skarbiec nocny 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w 
danej placówce Banku, którzy podpisali umowę o wpłaty zamknięte za pośrednictwem 
skarbca nocnego 

jednorazowo 10 zł 

2. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza do drzwiczek wrzutni jednorazowo 
wg ceny zakupu 

+ 30% marży lub zgodnie 
z zawarta umową 

3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego za wpłatę 
od 0,1 % do 0,3 %  

min. 10 zł 

PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 
TAB. 19 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej– w ofercie Banku do dnia 31.05.2018 roku 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1)   

1.1 wnioskodawcy nie posiadającego rachunku bieżącego w Banku jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

200 zł 

1.2 wnioskodawcy posiadającego rachunek bieżący w Banku 100 zł 

2. Przyznanie kwoty kredytu:   

2.1 Mikrokredytu na pozarolniczą działalność gospodarcza na terenach wiejskich 

jednorazowo 
od kwoty kredytu 

1 % 

2.2 
przeznaczonego na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w 
ramach linii kredytowej „WIARYGODNY PARTNER” 

2 % 

2.3 
przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach 
wiejskich w zakresie agroturystyki 

1,5% 

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) jednorazowo 
od kwoty przyrzeczonej 

 0,5% min. 100 zł 

4. 
Rozpatrzenie wniosku o udzielenie prolongaty terminu spłaty kapitału lub jego 
części (rat kapitałowych lub odsetek) oraz innych postanowień dotyczących 
transakcji kredytowej 3) 

jednorazowo- od kwoty 
prolongowanej 

70 zł 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek): 

5.1 na okres do 3 miesięcy jednorazowo  1 % min. 100 zł 
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5.2 na okres powyżej 3 miesięcy od kwoty prolongowanej  2 % min. 100 zł 

6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużania terminu jego spłaty 
jednorazowo od kwoty 
zwiększenia kredytu 

 1,5 % min. 100 zł 

7. 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu, niż wymienione w pkt. 5 i 6 na 
wniosek Kredytobiorcy  

jednorazowo 
za aneks 

 100 zł 

8. Sporządzenie na wniosek klienta pisemnej informacji dotyczącej dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej: 

8.1 kredyt w kwocie do 100 000 zł 
jednorazowo 

100 zł 

8.2 kredyt o kwocie powyżej 100 000 zł 200 zł 

9. 
Wystawienie i wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności 
Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w 
umowie kredytowej dokumentów  

za monit 25 zł 

10. Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy  
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
20 zł 

11. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy za zaświadczenie 100 zł 
 

1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub 
rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu.  

2) W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z 
transakcji. 

3) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z 
wnioskowanej usługi. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku opłata ta nie jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie prolongaty lub opłaty 
dotyczącej zmiany innych postanowień umowy o kredyt. 
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