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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  
 

1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Bartoszycach  dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą 
ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w jednostkach Banku Spółdzielczego w Bartoszycach, zwanego 
dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje  pobierane są:  
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 
2) gotówkowo lub bezgotówkowo w dniu dokonania operacji bankowej; 
3) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
4) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego;  
5) zgodnie z zawartą umową,      

3. Prezes Zarządu Banku, Dyrektorzy Oddziałów oraz inne uprawnione osoby mogą ustalić odmienne stawki zgodnie z 
nadanymi im przez Zarząd Banku uprawnieniami 

4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 

prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 
6. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu Banku, Dyrektorzy Oddziałów oraz inne uprawnione 

osoby mogą ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od 
jej pobrania. 

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

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

9. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z 
umów zawieranych z Bankiem. 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

 
 Rozdział I.  

RACHUNKI DEPOZYTOWE 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

 

 I. RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY  
POL-Konto 

 POL-Konto 
VIP 

POL-Konto POL-Konto 
Senior 

POL-Konto 
Student 

POL-Konto 
Junior 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

(PRP) 

1. Prowadzenie rachunku 
płatniczego1) 
 

miesięcznie 
 

16 zł 
 

8 zł 
 

 
5 zł. 

 
3 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

2. 
Wpłata gotówki  za wpłatę 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Wypłata gotówki2)  za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Polecenie przelewu 
wewnętrznego:  

  
 

4.1. w jednostce Banku  
uwaga: Nie pobiera się prowizji za 
przelewy zawierające dyspozycję 
przekazania środków pomiędzy 
rachunkami własnymi klienta 

za przelew 0 zł 3 zł 3 zł 0 zł 0 zł 
0 zł 

4.2. W systemie bankowości 
internetowej/mobilnej 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł  

5. Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR 14):  

5.1. 

w jednostce Banku za przelew 0 zł       5 zł 4 zł 3 zł 3 zł 
0 zł3) 

/3,50 zł 

5.2. 
W systemie bankowości 
internetowej/mobilnej  

za przelew 0 zł 0,60 zł. 0,60 zł 0,60 zł 0 zł 
0 zł3) 

/0,60 zł 

6. Polecenie przelewu 
zewnętrznego w systemie 
SORBNET  

za przelew  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
 

30 zł 

7. Zlecenie stałe: 

Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się 
dodatkowej opłaty za przelew. 

7.1. 
Rejestracja zlecenia 
stałego:  

za zlecenie 0 zł 2 zł 2 zł 0 zł 0 zł 
 

0 zł 
 

7.2. 
Realizacja zlecenia stałego za zlecenie 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 

0 zł3) 

/3zł  

7.3. Modyfikacja/odwołanie 
zlecenia stałego 

za zlecenie  0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1. rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 0 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł 

8.2. realizacja z rachunku 
Posiadacza,  
 

za zlecenie  0 zł 
 

1,50 zł 
 

 
1,50 zł  

 
1,50 zł 1 zł 

 
1,50 zł 

8.3. Modyfikacja/odwołanie 
polecenia zapłaty 

za zlecenie 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

9. Skup poleceń przelewów, otrzymywanych z banków krajowych i 
zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: 

9.1. Polecenie przelewu SEPA10) 

 

 
9.2. 

 

przelew SEPA w jednostce 
banku do banków krajowych 

za przelew 15 zł 15 zł  15 zł 15 zł 15 zł 
 

15 zł 

9.3 przelewy SEPA w jednostce 
banku do banków 
zagranicznych 

za przelew 6 zł       6 zł 6 zł 4 zł 4zł 

 
0 zł 

 

10. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 11)  
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
 

 I. RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY  
POL-Konto 

 POL-Konto 
VIP 

POL-Konto POL-Konto 
Senior 

POL-Konto 
Student 

POL-Konto 
Junior 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

(PRP) 

10.1. w jednostce Banku za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty: 11) 

 

 
11.1 Przelewy w jednostce Banku za przelew 

0,25% 
min.40 zł 

max. 400 zł 

0,25% 
min.40 zł 

max. 400 zł 

0,25% 
min.40 zł 

max. 400 zł 

0,25% 
min.40 zł 

max. 400 zł 

0,25% 
min.40 zł 

max. 400 zł 

0,25% 
min.40 zł 

max. 400 zł 

11.2 Polecenie przelewu w 
walucie obcej pomiędzy 
rachunkami prowadzonymi w 
Grupie BPS 

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

 
 

10 zł 

12. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 12) 

 

12.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12.2 z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

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

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
20 zł 

12.4 z banków zagranicznych 
spoza EOG 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13. Dodatkowe opłaty: 

 

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

od transakcji 
0,15 % 

min. 20 zł, 
max. 100 zł 

0,15 % 
min. 20 zł, 

max. 100 zł 

0,15 % 
min. 20 zł, 

max. 100 zł 

0,15 % 
min. 20 zł, 
max. 100 zł 

0,15 % 
min. 20 zł, 

max. 100 zł 

0,15 % 
min. 20 zł, 

max. 100 zł 

13.2. Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie 
Klienta13) 

za zlecenie 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

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

od transakcji 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

 
 

120 zł 

13.4 Realizacja polecenia 
przelewu z opcją kosztową 
OUR 

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

13.5 Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego przekazu, 
wykonane na zlecenie 
klienta. 
 

od transakcji 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

13.6 za obsługę zagranicznego 
świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
35 zł  35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

 

35 zł 

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

od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

 
20 zł 

13.8. Wydanie na prośbę klienta 
zaświadczenia 
potwierdzającego wykonanie 
przekazu. 

od transakcji 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki  

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + VAT 
wg 

obowiązującej 
stawki 

14. Elektroniczne kanały dostępu: 

14.1. Usługa bankowości internetowej 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
 

 I. RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY  
POL-Konto 

 POL-Konto 
VIP 

POL-Konto POL-Konto 
Senior 

POL-Konto 
Student 

POL-Konto 
Junior 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

(PRP) 

14.2. 
Dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

14.3. Korzystanie z usługi 
bankowości internetowej 
Uwaga: 
Nie  pobiera się opłaty za dostęp do 
rachunku za miesiąc, w którym nastąpiła 
instalacja systemu IB i w przypadku 
wypowiedzenia przez Bank umowy o 
świadczenie usług Internet  Banking, 
począwszy od nowego okresu 
rozliczeniowego. 

miesięcznie bez opłat 2 zł 2 zł 2 zł - 

 
 
 

0 zł 

 
14.4. 

 

Autoryzacja aplikacją 
mobilną  

Jednorazowo  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 
 
- 

14.5. Odblokowanie dostępu do 
systemu bankowości 
internetowej 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 
- 

14.6 Wysłanie hasła 
aktywacyjnego lub hasła 
jednorazowego za pomocą 
sms 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

 
0 zł 

14.7. 

Autoryzacja transakcji, lub 
autentykacja (logowanie) 
przy użyciu kodu SMS 

miesięcznie 

 
0,20 zł 

(10 
pierwszych 
SMS-ów w 
m-cu bez 

opłat) 
 

0,20 zł 
(10 

pierwszych 
SMS-ów w 
m-cu bez 

opłat) 

0,20 zł 
(10 

pierwszych 
SMS-ów w 
m-cu bez 

opłat) 

0,20 zł 
(10 

pierwszych 
SMS-ów w 
m-cu bez 

opłat) 

- 

 
0,20 zł 

(10 pierwszych 
SMS-ów w m-
cu bez opłat) 

14.8. 

Powiadomienia SMS4) 

Miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany 
przez Bank 

0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł - 

 
 

0,25 zł 

15. Karta debetowa: 18) 

VISA Classic Debetowa VISA PayWave 

15.1. Wydanie nowej karty/ 
Wznowienie karty płatniczej 
debetowej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
 

0 zł 

 
15.2. 

  

Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 

15.3. Wydanie duplikatu karty5) 
 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 5 zł 5 zł 0 zł 

15.4. Wydanie nowej karty w 
miejsce karty zastrzeżonej5) 
 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł  10 zł 10 zł 
 

0 zł 

15.5. 

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

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

 

0 zł 

15.6. Wypłata gotówki:    

15.6.1 w bankomatach Banku oraz 
we wskazanych 
bankomatach Grupy BPS SA 
i innych bankach krajowych 
oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi 
umowami 6), 

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

 

 

0 zł 

15.6.2 w innych bankomatach w 
kraju, 
 

od transakcji 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 

0 zł7)/3% 
 min  
7 zł 



 

 

 

      Taryfa prowizji i opłat bankowych 
                                                                                                                                                       Banku Spółdzielczego w Bartoszycach 

                                                                                                                                      dla klientów indywidualnych 

 

7 

BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
 

 I. RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY  
POL-Konto 

 POL-Konto 
VIP 

POL-Konto POL-Konto 
Senior 

POL-Konto 
Student 

POL-Konto 
Junior 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

(PRP) 

15.6.3 Zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach 
EOG w walucie EUR (w 
bankomatach akceptujących 
kartę za granicą) 

od transakcji 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 
3%, min.  

7 zł 

 
 
 

3% 
 min 7 zł 

15.6.4 Zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach 
EOG w walucie obcej, innej 
niż EUR oraz poza EOG (w 
bankomatach akceptujących 
kartę za granicą) 

od transakcji 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 

 
 
 

3% min 
 10 zł 

 
15.6.5 

w punktach akceptujących 
kartę w kraju 

od transakcji 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 

 
3% min 10 zł 

15.6.6 

w punktach akceptujących 
kartę za granicą 

od transakcji 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 

3% min 10 zł 

15.6.7 w placówkach Poczty 
Polskiej. 

od transakcji 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3%, min. 

10 zł 
3% min 10 zł 

15.6.8 Awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

jednorazowo 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 

15.6.9 Sprawdzanie salda w 
bankomacie16) 

od transakcji 1 zł 2 zł 2 zł 1 zł 1 zł 2 zł 

15.6.10 Zmiana danych Użytkownika 
karty. 

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

15.6.11 Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie 
karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.6.12 
Cash back od transakcji 1  zł 1  zł 1  zł 1  zł 1  zł 1  zł 

15.6.13 
Zmiana limitów na karcie  od zmiany 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.6.14 Powtórne generowanie i 
wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika. 

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
 

10 zł 

15.6.15 Wpłata gotówki we 
wpłatomatach sieci Planet 
Cash 

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

0 zł 

16. Wyciąg z rachunku bankowego: 

16.1. Odbierany przez właściciela 
konta lub osobę 
upoważnioną w jednostce 
Banku prowadzącej 
rachunek 

za wyciąg 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16.2. Wyciąg w formie papierowej 
wysłany listem zwykłym: 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
 

 I. RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO-
ROZLICZENIOWY  
POL-Konto 

 POL-Konto 
VIP 

POL-Konto POL-Konto 
Senior 

POL-Konto 
Student 

POL-Konto 
Junior 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

(PRP) 

 
raz w miesiącu za wyciąg 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

 częściej niż raz w miesiącu za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

16.3. Duplikat wyciągu 
miesięcznego w jednostce 
Banku8)  

za wyciąg 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + VAT 
wg 

obowiązującej 
stawki 

16.4. Sporządzanie kopii 
wyciągu/dowodu 
księgowego/potwierdzenia 
realizacji przekazu8) 

za dokument 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + VAT 
wg 

obowiązującej 
stawki 

17. 
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

17.1. za każdy miesiąc roku 
bieżący 

za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.2. za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

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

za dokument 20 zł 20 zł  20 zł  20 zł 20 zł 

 
 
 

20 zł 

19. Zmiana rodzaju rachunku9) jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł - 0 zł 

20. Zachowanie numeru 
rachunku przy zmianie 
rodzaju rachunku 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
 

0 zł 

21. Odwołanie dyspozycji 
zmiany rodzaju rachunku9) 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

22. Wysłanie duplikatu 
zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 
usług związanych z 
rachunkiem płatniczym15), 8) 

jednorazowo 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + 
VAT wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + VAT 
wg 

obowiązującej 
stawki 

23. Wypowiedzenie Umowy 
ramowej przez Klienta 17) 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20  zł 

1) nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty i w przypadku wypowiedzenia przez Bank 
umowy o prowadzenie konta, począwszy od nowego okresu rozliczeniowego, 

2) wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł  należy awizować , co   najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, od 
nieawizowanych wypłat powyżej kwoty 20 tys. zł  pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę 20 
tys. zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebraniu jej w uzgodnionym  terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20 % kwoty 
awizowanej. 

3) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – 
krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą 
kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 

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

5) opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy wydanie duplikatu karty dokonywane jest z przyczyn niezależnych od klienta. 
6) Lista bankomatów dostępna w jednostkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
7) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – 

wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną 
wypłatę w  miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfa Opłat i 
Prowizji. 

8) Na życzenie Klienta 
9) Opłata jest pobierana tylko w przypadku zmiany rachunku typu POL-Konto VIP, POL-Konto, POL-Konto Senior, POL-Konto Student, POL-

Konto Junior na Podstawowy Rachunek Płatniczy (PRP). 
10) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę za przewalutowanie – opłata pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 

rachunku. 
11) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w Lp. 13 w przypadku opcji kosztowej 

„OUR” oraz opłatę za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku). 
12) Opłaty nie pobiera się w przypadku opcji kosztowej OUR. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę za przewalutowanie – opłata 

pobierana jest od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku). 
13) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BPS S.A. lub Banku Spółdzielczego w Bartoszycach. 
14) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest 

przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

15) Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 8 sierpnia 2018 r.  
16) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
17) Opłata pobierana jest w przypadku wypowiedzenia Umowy ramowej w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia. 
18) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% 

wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego. 
 
 
 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-Efekt   

1. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 

2. Wpłata na rachunek za wpłatę 0 zł 

3. Wypłata/polecenie przelewu środków w trakcie jednego okresu 
rozliczeniowego1) 

  

 a) pierwsza wypłata/polecenie przelewu za wypłatę 0 zł 

 
b) kolejne wypłaty/polecenie przelewu od kwoty 

0,25 % 
min. 5 zł 

 Uwaga :  
- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować, co najmniej  1 dzień  

przed dokonaniem  wypłaty  

- opłata pobierana jest niezależnie od opłat wymienionych w punkcie 5 

  

4. Przelew na rachunek: 

4.1. w jednostkach Banku  za przelew 0 zł 

4.2. w innych bankach:   

 a) w systemie ELIXIR4): za przelew 4 zł 

 b) w systemie SORBNET za przelew 30 zł 

5. Wyciąg z rachunku bankowego: 

5.1. Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 
Banku prowadzącej rachunek  

jednorazowo 0 zł 

5.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:   

 a) raz w miesiącu , za wyciąg 0 zł 

 b) częściej niż raz w miesiącu, za przesyłkę 10 zł 

5.3. 
Duplikat wyciągu miesięcznego w jednostce Banku2) za wyciąg 

10 zł + VAT wg obowiązującej 

stawki 

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

za dokument 20 zł 

7. Duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem płatniczym 2), 3) 

jednorazowo 
10 zł + VAT wg obowiązującej 

stawki 

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

8.1. za każdy miesiąc roku bieżący 
za dokument 

5 zł 

8.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 
1) Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
2) Na życzenie Klienta. 
3) Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
4) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest 

przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. 
  
 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 III. POZOSTAŁE RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

 
Rachunek 
dla PKZP  

Rachunek dla 
SKO 

Rachunek dla osób 
fizycznych będących 

członkami rad rodziców 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego 
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w 
którym rachunek został otwarty i w przypadku wypowiedzenia przez Bank 
umowy o prowadzenie konta, począwszy od nowego okresu 
rozliczeniowego. 

miesięcznie 10 zł 15 zł 15 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w 
jednostkach organizacyjnych Banku. 

za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w:   
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 III. POZOSTAŁE RACHUNKI 
OSZCZĘDNOŚCIOWE 

 
Rachunek 
dla PKZP  

Rachunek dla 
SKO 

Rachunek dla osób 
fizycznych będących 

członkami rad rodziców 

3.1. jednostkach organizacyjnych Banku, 
Uwaga : 

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł  
należy awizować , co   najmniej 1 dzień przed dokonaniem 
wypłaty ,  

- od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty 20 tys. zł  pobiera 
się dodatkową prowizję w wysokości 0,20 % od kwoty 
przewyższającej kwotę 20 tys. zł 

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebraniu jej w 
uzgodnionym  terminie pobiera się prowizje w wysokości 0,20 
% kwoty awizowanej 

za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Przelew na rachunek:   

4.1. w jednostce Banku  za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2. w innym banku krajowym:   

 b) w systemie ELIXIR3), za przelew 5 zł 3 zł 3 zł 

 c) w systemie SORBNET  za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 

5. Wyciąg z konta bankowego:   

5.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę 
upoważnioną w jednostce Banku  prowadzącej 
rachunek, 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2. wysyłany przez Bank  drogą pocztową (listem 
zwykłym) na terenie kraju: 

 
 

 a) raz w miesiącu, za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 

 b) częściej niż raz w miesiącu, za przesyłkę 10 zł 10 zł 10 zł 

5.3. 
Duplikat wyciągu miesięcznego w jednostce 
Banku1) 

za wyciąg 10 zł + VAT 
wg 

obowiązując
ej stawki  

10 zł + VAT wg 

obowiązującej 
stawki 

10 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki  

6. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

6.1. za każdy miesiąc roku bieżący 
za dokument 

5 zł 5 zł 5 zł 

6.2. za każdy miesiąc roku poprzedniego 10 zł 10 zł 10 zł 

7. Realizacja czeku gotówkowego:    

7.1. w jednostkach Banku, Banku BPS S.A. ,  
zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich 
jednostkach organizacyjnych. 

od czeku 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2. Potwierdzenie czeku. od czeku 5 zł 5 zł 5 zł 

7.3. Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. od czeku 1 zł 1 zł 1 zł 

7.4. Inkaso czeku. od czeku 6 zł 6 zł 6 zł 

8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz 
upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w 
rachunku płatniczym, do dłużnika lub jego 
poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu 
lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za 
każdy wysłany monit). 

jednorazowo 

0 zł 
+ koszty 

wysyłki listu 
poleconego 

0 zł 
+ koszty wysyłki 

listu poleconego 

0 zł 
+ koszty wysyłki listu 

poleconego 

9. Duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym 1), 2) 

jednorazowo 

10 zł + VAT 
wg 

obowiązując
ej stawki 

10 zł + VAT wg 
obowiązującej 

stawki 

10 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

1) Na życzenie Klienta. 
2) Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
3) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest 

przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH   

1. Prowadzenie rachunku lokaty. miesięcznie 0 zł 

2. Wpłaty na rachunek lokaty. za wpłatę 0 zł 

3. Przelew na rachunek:   

3.1. W jednostkach Banku  za przelew 0 zł 

3.2. w innych bankach:   

 a) w systemie ELIXIR1): za przelew 3 zł 

 b) w systemie SORBNET za przelew 30 zł 

4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku  prowadzącej 
rachunek. 
 

za wypłatę 0 zł 

5. Likwidacja rachunku przed upływem 14 dni od otwarcia  jednorazowo 15 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 IV. RACHUNEK LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ W ZŁOTYCH   
1) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest 

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

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 V. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ POTWIERDZONEJ 
KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

 
 

1. Wydanie książeczki. za wydanie 0 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek  za wpłatę 0 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku  prowadzącej 
rachunek. 
Uwaga : -   wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł  należy 
awizować co najmniej  1   dzień  przed dokonaniem wypłaty 

za wypłatę 0 zł 

4. Przelew z książeczki na rachunek:   

4.1. w jednostkach Banku  za przelew 0 zł 

4.2. w innych bankach:   

 a) w systemie ELIXIR1) : za przelew 3 zł 

 b) w systemie SORBNET za przelew 30 zł 
1) Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest 

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

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 

 
 

1. 
Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. jednorazowo 

10 zł + VAT wg obowiązującej 

stawki 

2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) na 
wniosek klienta. 

za każdy 
dokument 

5 zł + VAT wg obowiązującej stawki 

3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń 
bankowych. 

za dokument 
30 zł + VAT wg obowiązującej 

stawki 

4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:   

 a) za każdy miesiąc roku bieżącego, za dokument 5 zł + VAT wg obowiązującej stawki 

 
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. za dokument 

10 zł + VAT wg obowiązującej 
stawki 

 Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.   

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

za dokument 0 zł 

6. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych 
posiadacza rachunku.  

jednorazowo 0 zł 

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

za dokument 20 zł 

8. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego 
tytułu. 

za każdy 
przekaz 

0 zł 

9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów:  

  

 a) z Bankiem, jednorazowo 0 zł 

 b) z innymi bankami. jednorazowo 40 zł 

10. Potwierdzenie wykonania blokady środków. jednorazowo 5 zł 

11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:   

 telefonicznie na hasło, miesięcznie 0 zł  

   12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, czekowej 
lub blankietów czekowych 

jednorazowo 0 zł. 

   13. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 0 zł 

   14.  Wydanie kserokopii :   

 a) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na 
każde żądanie  

za dokument 25 zł 

 b) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z  wkładami terminowymi za dokument 15 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 VI. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 

 
 

15. Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej 
Informacji prowadzonej przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. (za 
pośrednictwem systemu OGNIVO)osobom/podmiotom uprawnionym 

za dokument 25 zł1) 

1) Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość 
podatku VAT 

 
 Rozdział II.  

KREDYTY   
 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 I. KREDYTY KONSUMENCKIE   

1. Prowizja za udzielenie kredytu:   

1.1. gotówkowego:   

 - do 1 roku   

 
a) dla posiadaczy rachunków płatniczych prowadzonych w Banku 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

4%1) - 5% min.200 zł 

 
b) dla pozostałych klientów 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

  
5%1) - 6% min.200 zł 

 

 -powyżej 1 roku   

 
a) dla posiadaczy rachunków płatniczych prowadzonych w Banku 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

4%1) - 5% min.200 zł 

 
b) dla pozostałych klientów  

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

5%1) - 6% min.200 zł 

1.2. „Szybka Gotówka”   

 
a) dla posiadaczy rachunków płatniczych prowadzonych w Banku 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

4% min. 200 zł 

 
b) dla pozostałych klientów 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

5 % min. 200 zł 

1.3. Kredyt w rachunku płatniczym  
Uwaga: pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak za udzielenie 

kredytu 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,50 % 
min. 100 zł 

2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 
kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej: 

jednorazowo od 
kwoty 

prolongowanej 

2,50 %  
 

3. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku płatniczym 
(od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu). 

jednorazowo od 
kwoty 

podwyższenia 

2,50 %  
min. 70 zł  

4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 
2, 3, dokonywanych na wniosek klienta.  

za aneks 
100 zł  

1.4. Kredyt ekologiczny:   

 a) bez ubezpieczenia jednorazowo od 
kwoty kredytu 

3 % 

 b) z ubezpieczeniem na życie jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2 % 

 c) z ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem majątkowym 
odnawialnych źródeł energii  

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1,80% 

1) w przypadku dodatkowego zabezpieczenia  

 

Kredyty hipoteczne w ofercie Banku od 01.01.2023 r.  
    

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

 II. KREDYTY HIPOTECZNE   

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza1) 
jednorazowo od 
wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2. 
Udzielenie kredytu:  
 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

 

2.1 Mój Dom2):  

 
Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z 
ubezpieczeniem nieruchomości z oferty Banku 

0% 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

 Dla pozostałych klientów 1,00% 

2.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny2):   

 
Dla posiadaczy rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych z 
ubezpieczeniem nieruchomości z oferty Banku jednorazowo od 

kwoty kredytu 

0% 
 

 Dla pozostałych klientów 2,00% 

3.  Wydanie promesy udzielenia kredytu3) jednorazowo od 
kwoty kredytu 

0,5 % min. 100 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4)   

5.1 do  3 lat trwania Umowy kredytu 8)  
jednorazowo 
od kwoty 
wcześniejszej 
spłaty 9) 

3 % 

5.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu  0 % 

6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 200 zł 

7.  
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 300 zł 

8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo 75 zł 

9. 
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

11. 
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

12. 
Prowizja za przeprowadzenie wizyty/inspekcji u klienta w trakcie 
uruchamiana transz kredytu i rozliczania kredytu 5) 
 

jednorazowo 
 

200 zł 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
za każdy rok 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

15. 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia umowy6)  

jednorazowo 0 zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy7) jednorazowo 
według kosztów 
rzeczywistych 

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. 

2)  Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota 
kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowaniem. Nie dotyczy kredytu 
konsolidacyjnego. 

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

4) Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości 3 % spłacanej kwoty kredytu 
hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu 
hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia 
faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze 
względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. 

5) Pierwsza inspekcja – 0 zł 
6) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 

zabezpieczenia kredytu. 
7) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
8) Prowizji nie pobiera się od kredytów, dla których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 
9) Nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu hipotecznego w 

okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty 
kredytu. Prowizji nie pobiera się w przypadku spłaty całości kredytu spowodowanej wypowiedzeniem przez Kredytobiorcę Umowy 
kredytu w przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie lub Taryfie opłat i prowizji. 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 

 

 
 

1. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek posiadacza 
rachunku 

jednorazowo 50  zł 

2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń 
bankowych.  

za dokument 
200  zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

3. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy 
rozpoczęty rok kalendarzowy. 

za dokument 
50  zł + VAT wg obowiązującej 

stawki 

4. 
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. za dokument 

50  zł + VAT wg obowiązującej 
stawki 

5. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do 
dłużnika lub jego poręczycieli (kwota płatna przez dłużnika za 
każdy wysłany monit). 

jednorazowo 0 zł 

6. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na 
wniosek klienta  
Uwaga : za wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczeń spłaconych kredytów, 
prowizji  nie pobiera się   
 

za dokument 
100 zł + VAT wg obowiązującej 

stawki 

7. Wydanie poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa do : 
  a/  Oświadczenia do wniosku o wpis hipoteki  
  b/   Zezwolenia na wykreślenie hipoteki 
Uwaga : opłatę pobiera się za faktycznie wydane pełnomocnictwo. 

za dokument 
15 zł 
15 zł 

 

 
 Rozdział III.  

INNE USŁUGI 
 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 I. USŁUGI RÓŻNE    

1. Wydanie kserokopii umowy. jednorazowo 15 zł 

2. 
Wydanie opinii o kliencie Banku na wniosek klienta. za dokument 

30 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, 
określonym w art. 105 ust 1 i 2 i art. 110 Prawa bankowego. 

za dokument 0 zł  

4. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek 
osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji klientem Banku . 

jednorazowo 25 zł 

5. 
Wykreślenie hipoteki np. z tytułu sprzedaży nieruchomości z PFZ. jednorazowo 

25 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

6. Zryczałtowana opłata pocztowa „ opłata porto „  za czeki przyjęte do inkasa . od czeku 10 zł 

7. Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego realizowana na podstawie 
zawartych porozumień : 

  

7.1. wypłata gotówki z rachunku płatnego na każde żądanie w złotych 
potwierdzonego książeczką oszczędnościową prowadzonego przez inny bank 
– ze sprawdzeniem salda , 

za wypłatę 5 zł 

7.2. realizacja czeku gotówkowego z konta osobistego prowadzonego przez inny 
bank – stronę Porozumienia z dnia 11.07.1990 r. , 

za wypłatę 0,50 % min. 2,50 zł  

7.3. wypłata gotówki z konta osobistego prowadzonego przez inny  bank na 
podstawie ustnej dyspozycji klienta i dowodu osobistego  ( w sytuacjach 
wyjątkowych zdarzeń losowych ) – ze sprawdzeniem salda .  

za wypłatę 
10 zł 

 
 

8. Wysłanie listem na adres do korespondencji informacji o odmowie wykonania 
zlecenia płatniczego.  

za przesyłkę 5 zł 

 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 II. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE   

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

2. 
Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt. 

miesięcznie 20 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

 Uwaga:  
- opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank  lub innej transakcji 

obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem  oraz depozytów składanych z urzędu przez organy 
władzy publicznej, 

 
 

 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH   
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Wpłaty gotówkowe/bezgotówkowe dokonywane kartą płatniczą:   

 a) na rachunki osób prywatnych prowadzone w jednostkach w Banku  od transakcji 0 zł 

 b) na rachunki podmiotów  instytucjonalnych  prowadzone w jednostkach   
Banku : 

 
- na rachunki wspólnot mieszkaniowych 
- na pozostałe rachunki 

od transakcji 

 
 

0,30 % min. 2 zł 
0,30 % min. 2,50 zł 

 
c) prowadzone w innych bankach krajowych od transakcji 

0,50 % min.  
6 zł  

 

 Uwaga: 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.   

2. 
Prowizja dodatkowa za wpłatę gotówki w bilonie pow. 200 szt. bilonu za wpłatę 20 zł 

3. Wymiana banknotów i monet  na inne nominały :   

 a) do 10 szt. od transakcji 0 zł 

 
b) powyżej 10 szt. od transakcji 

0,50 % 
min. 2 zł 

 

 Rozdział IV.  
PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY BANKU 

 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 I. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 
POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

 
 

1. Otwarcie rachunku. jednorazowo bez opłat 

2. 
Wydanie książeczki. 

za 
książeczkę 

10 zł 

3. Prowadzenie rachunku ( z zastrzeżeniem punktu 4) miesięcznie bez opłat 

4. Prowadzenie rachunku dla pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych, 

miesięcznie 10 zł 

5. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku , Banku 
BPS S.A. ,  zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach 
organizacyjnych; innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie 
w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek 
oszczędnościowych . 

za wpłatę bez opłat 

6. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: ( z zastrzeżeniem punktu 7)   

6.1. jednostkach organizacyjnych Banku, za wpłatę bez opłat 

6.2. jednostkach organizacyjnych Banku BPS S.A. , zrzeszonych  bankach 
spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych : 

  

 a) bez sprawdzania salda, za wpłatę bez opłat 

 
b) ze sprawdzeniem salda, za wpłatę 

wg taryfy opłat i prowizji  
banku wypłacającego 

6.3. innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie 
zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych : 

  

 a) bez sprawdzania salda , za wpłatę bez opłat 

 
b) ze sprawdzaniem salda , za wpłatę 

wg taryfy opłat i prowizji  
banku wypłacającego 

7. Wypłata gotówki z rachunku pracowniczych kas zapomogowo-
pożyczkowych dokonana w: 

  

7.1. jednostkach organizacyjnych Banku, za wypłatę 5 zł 

7.2. jednostkach organizacyjnych Banku BPS S.A. , zrzeszonych bankach 
spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych : 

  

 a) bez sprawdzania salda, za wypłatę 5 zł 

 
b) ze sprawdzeniem salda, za wypłatę 

wg taryfy opłat i prowizji  
banku wypłacającego 

7.3 innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie 
zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych : 

  

   a) bez sprawdzania salda, za wypłatę 5 zł 

 
  b) ze sprawdzaniem salda, za wypłatę 

wg taryfy opłat i prowizji  
banku wypłacającego 

8. Przelew na rachunek:   

8.1. w Banku  za przelew bez opłat 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 I. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 
POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

 
 

8.2. w innych bankach:   

 a) w systemie ELIXIR: za przelew 3 zł 

 b) w systemie SORBNET w kwocie:   

    - wyższej lub równej 1.000.000 zł, za przelew 20 zł 

    - niższej niż 1.000.000 zł za przelew 30 zł 

9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z 
utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach Banku, 
zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych. 

jednorazowo bez opłat 

10. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki 
oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 
przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 
egzekucyjnym lub zabezpieczającym w jednostkach Banku , Banku BPS 
S.A. , zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych. 

jednorazowo bez opłat  

11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. jednorazowo 10 zł 

12. Likwidacja książeczki. jednorazowo bez opłat 

 
 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) 
W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ 

 

 

1. Otwarcie rachunku. jednorazowo bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku. 
Uwaga:  
- nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został założony 

miesięcznie 15 zł 

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku  . za wpłatę bez opłat 

4.  Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku  prowadzącej 
rachunek.  
Uwaga :  

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł należy awizować co najmniej  1 
dzień przed dokonaniem wypłaty 

- od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty 20 tys. zł pobiera się dodatkową prowizję w 
wysokości 0,20 % od kwoty przewyższającej kwotę 20 tys. zł 

- w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania w uzgodnionym terminie pobiera się 
prowizję w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej 

za wpłatę bez opłat 

5. Przelew na rachunek:   

5.1. w Banku, za przelew bez opłat 

5.2. w innych bankach:   

 a) w systemie ELIXIR, za przelew 3 zł 

 b) w systemie SORBNET. za przelew 20 zł 

6. Wydanie blankietów czeków. za czek 1 zł 

7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. 
Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 

jednorazowo 25 zł  

8. Wyciąg z konta bankowego:   

8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 
Banku  prowadzącej rachunek, 

jednorazowo bez opłat 

8.2. wysyłany przez Bank  drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:   

 a) raz w miesiącu, za wyciąg bez opłat 

 b) częściej niż raz w miesiącu. za przesyłkę 5 zł 

9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. za zmianę bez opłat  

10. Likwidacja rachunku. jednorazowo bez opłat 

 
Lp.  Rodzaj usług ( czynności )  Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 III.  RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH  Z 
WKŁADAMI MIESZKANIOWYMI POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ  
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

 
 

1. Prowadzenie rachunku  jednorazowo Bez opłat  

2. Wpłaty gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku za wpłatę Bez opłat 

3. Przelew na rachunek :   

3.1. w Banku za wpłatę Bez opłat 

3.2. w innych bankach :   
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 a) w systemie ELIXIR za wpłatę 3 zł 

 b) w systemie SORBNET w kwocie :   

     - wyższej  lub równej 1.000.000 zł za wpłatę 20 zł 

     - niższej niż 1.000.000 zł za wpłatę 30 zł 

4. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji jednorazowo 70 zł 

5.  Likwidacja książeczki jednorazowo 40 zł 

 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka obowiązująca 

 IV. RACHUNEK Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI 
TERMINOWYMI POTWIERDZONYMI KSIĄŻECZKĄ 
OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 

 
 

1. Prowadzenie rachunku. jednorazowo bez opłat 

2. Wydanie książeczki. za wydanie bez opłat 

3. Wpłata gotówki na rachunek  za wpłatę bez opłat 

4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku  prowadzącej 
rachunek. 
Uwaga : -   wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 tys. zł  należy 
awizować co najmniej  1   dzień  przed dokonaniem wypłaty 

za wypłatę bez opłat 

5. Przelew z książeczki na rachunek:   

5.1. w Banku , za przelew bez opłat 

5.2. w innych bankach:   

 a) w systemie ELIXIR: za przelew 3 zł 

 b) w systemie SORBNET w kwocie:   

    - wyższej lub równej 1.000.000zł, za przelew 20 zł 

    - niższej niż 1.000.000 zł za przelew 30 zł 

6. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z 
utraconej książeczki oszczędnościowej. 

jednorazowo 10 zł 

7. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki 
oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 
przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem 
egzekucyjnym lub zabezpieczającym. 

jednorazowo 10 zł 

8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. jednorazowo 70 zł 

9. Likwidacja rachunku przed upływem 14 dni od otwarcia  jednorazowo 15 zł 

10. Likwidacja książeczki. jednorazowo bez opłat 

 
 

Lp. Rodzaj usług ( czynności ) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

 
V. KREDYT Z DOTACJĄ NA ZAKUP KOLEKTORÓW 
SŁONECZNYCH 

  

1. Prowizja za udzielenie kredytu: 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

4,00 % min. 200 zł 

2. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 
kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej: 

jednorazowo od 
kwoty prolongowanej 

2,50 %  
 

3. 
Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione 
w pkt. 2, dokonywanych na wniosek klienta. 

za aneks 50 zł 

 

Kredyty hipoteczne w ofercie Banku do 21.07.2017 r.  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

 VI. KREDYTY HIPOTECZNE   

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza1) 
jednorazowo od 
wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2. 
Udzielenie kredytu:  
 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

 

2.1 Mój Dom2):  

 kwota kredytu do 100 000 zł 
1,90 %  

min. 400 zł 

 kwota kredytu powyżej 100 000 zł 1,70 %  

2.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny2):   
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

 kwota kredytu do 100 000 zł 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1,50 %  
min. 400 zł 

 kwota kredytu powyżej 100 000 zł 1,25 %  

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu3) 
jednorazowo 

od kwoty kredytu 
0,5 % 

min. 100 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem4):   

5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu 
jednorazowo 

od kwoty 
wcześniejszej 

spłaty 

2 % 

5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu 0 % 

6. Zmiana metody spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 
objętej zmianą 

0,50 %  
min.150 zł 

7. 
Zmiana w przedmiocie zabezpieczenia (zamiana, zwolnienie, 
odłączenie części zabezpieczenia) na wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 500 zł 

8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks  200 zł  

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

jednorazowo 300 zł  

10. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo 75 zł  

11. 
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + + VAT wg 
obowiązującej stawki 

12. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

13. 
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

14. Kontrola nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu5) jednorazowo 200 zł  

15. Przeprowadzenie kontroli inwestycji jednorazowo 200 zł  

16. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
za każdy rok 

17. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
18. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty6)  jednorazowo 0 zł  

19. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy7) jednorazowo 
według kosztów 
rzeczywistych 

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. 

2) Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu 
jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowaniem. Nie dotyczy kredytu 
konsolidacyjnego. 

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

4) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 300 zł 
5) Opłata pobierana jest w przypadku dokonywania wyceny nieruchomości przez pracownika Banku na zlecenie Wnioskodawcy. 
6) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących 

dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 

7) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
 
Kredyty hipoteczne w ofercie Banku od 22.07.2017 r. do 07.08.2018 r. 

   Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 
obowiązująca 

 VII. KREDYTY HIPOTECZNE   

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza1) 
jednorazowo od 
wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2. 
Udzielenie kredytu:  
 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

 

2.1 Mój Dom2):  

 kwota kredytu do 100 000 zł 
1,90% 

min. 400 zł 

 kwota kredytu powyżej 100 000 zł 1,70% 
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   Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 
obowiązująca 

2.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny2):   

 kwota kredytu do 100 000 zł 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1,50% 
min. 400 zł 

 kwota kredytu powyżej 100 000 zł 1,25% 

3.  Wydanie promesy udzielenia kredytu3) jednorazowo od 
kwoty kredytu 

0,5 % min. 100 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4)   

5.1 do  3 lat trwania Umowy kredytu  
jednorazowo 
od kwoty 
wcześniejszej 
spłaty 

3 % 

5.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu  0 % 

6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 200 zł 

7.  
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 300 zł 

8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo 75 zł 

9. 
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

11. 
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

12. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 
spłaty kredytu 5) 
 

jednorazowo 
 

200 zł 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
za każdy rok 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

15. 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia umowy6)  

jednorazowo 0 zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy7) jednorazowo 
według kosztów 
rzeczywistych 

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. 

2)  Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota 
kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowaniem. Nie dotyczy kredytu 
konsolidacyjnego. 

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

4) Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości 3 % spłacanej kwoty kredytu 
hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu 
hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia 
faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze 
względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. 

5) Pierwsza inspekcja – 0 zł 
6) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 

zabezpieczenia kredytu. 
7) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 

 

Kredyty hipoteczne w ofercie Banku od 08.08.2018 r. do 30.12.2022 r. 

   Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

 VIII. KREDYTY HIPOTECZNE   

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza1) 
jednorazowo od 
wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 

2. 
Udzielenie kredytu:  
 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

 

2.1 Mój Dom2):  

 kwota kredytu do 100 000 zł 
2,50% 

min. 400 zł 
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   Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

 kwota kredytu powyżej 100 000 zł 2,00% 

2.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny2):   

 kwota kredytu do 100 000 zł 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,50% 
min. 400 zł 

 kwota kredytu powyżej 100 000 zł 2,00% 

3.  Wydanie promesy udzielenia kredytu3) jednorazowo od 
kwoty kredytu 

0,5 % min. 100 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 0 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4)   

5.1 do  3 lat trwania Umowy kredytu  
jednorazowo 
od kwoty 
wcześniejszej 
spłaty 

3 % 

5.2 powyżej 3 lat trwania Umowy kredytu  0 % 

6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 200 zł 

7.  
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze 
wieczystej 

jednorazowo 300 zł 

8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo 75 zł 

9. 
Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

11. 
Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

12. 
Prowizja za przeprowadzenie wizyty/inspekcji u klienta w trakcie 
uruchamiana transz kredytu i rozliczania kredytu 5) 
 

jednorazowo 
 

200 zł 

13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
za każdy rok 

14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

15. 
Wysyłanie wezwań do zapłaty/wezwań do zapłaty pod rygorem 
wypowiedzenia umowy6)  

jednorazowo 0 zł 

16. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy7) jednorazowo 
według kosztów 
rzeczywistych 

10) 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. 

11)  Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota 
kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowaniem. Nie dotyczy kredytu 
konsolidacyjnego. 

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

13) Prowizję pobiera się (jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego) w wysokości 3 % spłacanej kwoty kredytu 
hipotecznego, nie więcej niż wysokość odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części kredytu 
hipotecznego w okresie roku od dnia faktycznej spłaty. Do wyliczenia wysokości odsetek Bank przyjmuje oprocentowanie z dnia 
faktycznej spłaty kredytu hipotecznego. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze 
względu na zwrot całości lub części środków z rachunku inwestora zastępczego. 

14) Pierwsza inspekcja – 0 zł 
15) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 

zabezpieczenia kredytu. 
16) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 

 


