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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

 
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  

 
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu 

dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 
2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
3) zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 
4) 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 PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym.  
6. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew 
7. 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, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 

8. 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. 

9. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 
10. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z 

umów zawartych z Bankiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

      Taryfa prowizji i opłat bankowych 
                                                                                                                                                      Banku Spółdzielczego w Bartoszycach 

                                                                                                                                         dla klientów instytucjonalnych 

 

4 

BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

 Rozdział I.  
RACHUNKI BANKOWE 

 

Lp. 

Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

Rachunek 
rozliczeniowy 

Rachunek 
BIZNES PRESTIŻ 

1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego/VAT  jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku:5) 

. 

 a) bieżącego,  

miesięcznie 

30 zł 24 zł 

 b) bieżącego dla rolników indywidualnych - 12 zł 

 c) bieżącego dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot  
mieszkaniowych  

23 zł 
- 

 d) bieżącego dla stowarzyszeń, związków zawodowych, towarzystw  

Uwaga: obowiązuje dla rachunków założonych od 20.12.2018 r. 
10 zł 

- 

 e) pomocniczego 24 zł 16 zł 

 f) pomocniczego dla stowarzyszeń, związków zawodowych, 
towarzystw 

Uwaga: obowiązuje dla rachunków założonych od 20.12.2018 r. 

5 zł 

 

- 

 g) pomocniczego dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot  
mieszkaniowych z przeznaczeniem na fundusz remontowy 

0 zł 
- 

 h) VAT 0 zł 0 zł 

3. Wpłata gotówkowa 

 

za wpłatę 
0,20% 

min. 6 zł 

0,20% 

min. 6 zł 

4. 
Wpłaty gotówkowe zamknięte (kasa/wrzutnia):  

 a) Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni – od 
kwoty wpłaty  

Uwaga: obowiązuje dla umów podpisanych do 31.03.2021 r.  

od kwoty 0,20% min. 10 zł 0,20% min. 10 zł 

 b) Wpłata gotówkowa banknotów w formie zamkniętej 
(kasa/wrzutnia)  

Uwaga: obowiązuje dla rachunków założonych od 01.04.2021 r. 

od kwoty 0,50% min. 50 zł  
0,20% min. 10 zł  

 

 

 

c) Wpłata gotówkowa bilonu w formie zamkniętej w kasie 

 

od kwoty 0,50% min. 50 zł 

 

0,20% min. 10 zł 

 

d) Opłata dodatkowa od wpłaty zamkniętej w kasie o udziale 
bilonu powyżej 300 zł 

od kwoty 

1% min. 100 zł od 
wartości bilonu 
przekraczającej 

kwotę 300 zł 

1% min. 100 zł od 
wartości bilonu 
przekraczającej 

kwotę 300 zł 

 

 
e) Opłata dodatkowa od wpłaty nieposegregowanej (bilon 

wymieszany z banknotami) 
od kwoty 1% min. 100 zł 

 

1% min. 100 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. 

Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

Rachunek 
rozliczeniowy 

Rachunek 
BIZNES PRESTIŻ 

5. Wypłata gotówkowa 

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 prowizję 
w wysokości 0,20 % kwoty awizowanej. 

 

za wypłatę 

0,40% 

min. 6 zł 

 

 
0,40% 

min. 6 zł 

6. Polecenie przelewu wewnętrznego/ELIXIR:6)    

   a) w jednostce Banku , 
za przelew 

3 zł 3 zł 

   b) w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 

7. Polecenie przelew na rachunek w innym banku/ELIXIR: 6)    

 a) w jednostce banku. 

za przelew 

6 zł 6 zł 

 b) w jednostce banku z rachunku bieżącego dla rolników 
indywidualnych 

- 
5 zł 

 c) w systemie bankowości internetowej,  2 zł  1,50 zł 

8. Polecenie przelewu w systemie SORBNET w jednostce Banku 

 

za przelew 30 zł 

 
30 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA 1)    

 a) przelew SEPA w jednostce banku do banków krajowych 

za przelew 

15 zł 15 zł 

 b) przelewy SEPA w jednostce banku do banków zagranicznych 6 zł 6 zł 

 c) przelewy SEPA w jednostce banku do banków zagranicznych z 
rachunku bieżącego dla rolników indywidualnych 

- 5 zł 

 

10. 

 

Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG w 
jednostce Banku 2) 

 

za przelew 30 zł 

 

30 zł 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty: 2) 

 
a) przelew w jednostce Banku za przelew 

0,25% min 40 zł 
max 400 zł 

0,25% min 40 zł 
max 400 zł 

12. Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami 
prowadzonymi w Grupie BPS 

za przelew 10 zł 10 zł 

13. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 3) 

 a) z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

10 zł 10 zł 

 b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 

 c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 20 zł 20 zł 

 d) z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 20 zł 

14. Dodatkowe opłaty za przelewy walutowe: 

 
a) 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 

 b) zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) 

za zlecenie 
100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. 

Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

Rachunek 
rozliczeniowy 

Rachunek 
BIZNES PRESTIŻ 

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

od transakcji 120 zł 120 zł 

 d) realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew 80 zł 80 zł 

 e) zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na 
zlecenie klienta. 

od transakcji 
100 zł + koszty 
banków trzecich 

100 zł + koszty 
banków trzecich 

 
f) za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
35 zł 35 zł 

 g) za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej 
walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 20 zł 20 zł 

 
h) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego 

wykonanie przekazu 

za 
zaświadczeni

e 

10 zł + VAT wg 
obowiązującej stawki 

10 zł + VAT wg 
obowiązującej stawki 

15. Zlecenie stałe: 

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

  
 

 a) rejestracja zlecenia stałego,  za zlecenie 2 zł  2 zł  

 b) realizacja zlecenia stałego, za zlecenie 3 zł 3 zł 

 c) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 3 zł 3 zł 

16. Polecenie zapłaty:    

 a) rejestracja polecenia zapłaty  za zlecenie 4 zł 4 zł 

 b) odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty za zlecenie 4 zł 4 zł 

 c) realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela za zlecenie 3 zł 3 zł 

 d) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek 
prowadzony w innym banku krajowym 

za zlecenie 3 zł 3 zł 

17. Czeki krajowe:    

  a) wydanie czeków – za jeden czek, 
za czek 

 

1 zł 1 zł 

  b) potwierdzenie czeku – za jeden czek, 10 zł 10 zł 

  c) inkaso czeku, 10 zł 10 zł 

  d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. jednorazowo 20 zł 20 zł 

  e) realizacja czeków potwierdzonych przez inny oddział Banku 

  uwaga : prowizją od wypłaty obciąża się podawcę czeku 

 

od czeku 

1 % 

min. 5 zł 

1 % 

min. 5 zł 

18. Udzielenie informacji o rachunku – opłata miesięczna:    

   telefonicznie na hasło  

 Uwaga : opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
miesięcznie 2 zł 2 zł 

19. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni. jednorazowo 25 zł 25 zł 

20. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych. 

Uwaga: Opłatę pobiera się miesięcznie od każdego rachunku masowego. 

miesięcznie 

 

zgodnie z umową 
z Klientem 

zgodnie z umową 
z Klientem 

21. Elektroniczne kanały dostępu 

22. Usługa bankowości internetowej: 

Uwaga: nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc, w którym nastąpiła instalacja bankowości internetowej i w przypadku 

wypowiedzenia przez Bank umowy o świadczenie usług bankowości internetowej, począwszy od nowego okresu rozliczeniowego: 

 a) Internet Banking (SMS, aplikacja mobilna) miesięcznie  4 zł 4 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. 

Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

Rachunek 
rozliczeniowy 

Rachunek 
BIZNES PRESTIŻ 

 b) Corporate Internet Banking (karta mikroprocesorowa, aplikacja 
mobilna) 

miesięcznie 50 zł 25 zł 

23. Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej. jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
25 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

24. Wydanie dodatkowego czytnika kart. jednorazowo 
80 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
40 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

 

25. 
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) 

 

26. 

 

Powiadomienia SMS – opłata za SMS informacyjny7) 

Miesięcznie 
zbiorczo za 
każdy sms 

wysłany 
przez Bank 

0,25 zł 0,25 zł 

27. Za zmianę osób uprawnionych do korzystania z systemu bankowości 
internetowej 

jednorazowo 10 zł - 

28. Odblokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej za zlecenie 0 zł 0 zł 

29. Konsultacje u klienta (za każdą rozpoczętą godzinę). jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
25 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

 

30. 

Wydanie nowego czytnika kart mikroprocesorowych w miejsce 
utraconego lub uszkodzonego z winy klienta lub brak zwrotu wydanych 
urządzeń w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi CIB 
przed upływem 12 miesięcy. 

jednorazowo 
150 zł +VAT wg 
obowiązującej 

stawki 

75 zł +VAT wg 
obowiązującej 

stawki 

31. 
Odnowienie certyfikatu na karcie mikroprocesorowej po upływie 
okresu ważności 

jednorazowo 
20 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
10 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

32. 
Wydanie duplikatu karty (nowa karta w miejsce utraconej, lub 
zablokowanej) 

jednorazowo 
50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
25 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 
1) niezależnie do prowizji pobiera się opłatę za przewalutowanie – opłata pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta 

rachunku. 
2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone  Lp. 14 w przypadku opcji kosztowej 

„OUR” oraz opłatę za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku). 
3) 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, 

4) opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BPS S.A. lub Banku Spółdzielczego w 
Bartoszycach, 

5) opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym został otwarty rachunek, 
6) 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. 
7) 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. 

 
 
 

 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

Tryb pobierania  
Stawka 

 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH   

1. Przelew na rachunek:   

   a) w  Banku, za przelew 0 zł 

   b) w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 1) za przelew 6 zł 

   c) polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET za przelew 30 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

Tryb pobierania  
Stawka 

2. Wypłata gotówki 

Uwaga: 

- wypłaty gotówkowe przekraczające kwotę 20 tys. zł należy awizować co najmniej 1 
dzień przed dokonaniem wypłaty ,  

 

za wypłatę 0 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 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 
BANKOWYCH 

 
 

1. Wyciąg z rachunku bankowego 

 
jednorazowo 0 zł 

2. Wysyłka wyciągu:   

   wysyłany przez Bank  drogą pocztową (na terenie kraju):   

       - listem zwykłym raz w miesiącu, za przesyłkę 0 zł 

       - listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę  5 zł 

       - listem poleconym – za każdą przesyłkę, za przesyłkę 15 zł 

3. 
Historia rachunku 

za stronę 
wydruku 

5 zł 

4. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego). jednorazowo 10 zł 

5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość 
salda/obroty/itp. 

jednorazowo 
      50 zł + VAT wg 

obowiązującej stawki 

6. Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z operacjami na rachunkach – 
od dyspozycji. 

jednorazowo 25 zł 

7. Ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do rachunku bankowego po 
zawarciu umowy. 

jednorazowo 10 zł 

8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. jednorazowo 0 zł 

9. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania 
niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego  – od 
każdego wysłanego monitu. 

 

jednorazowo 
30 zł 

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

Uwaga:  

- opłata pobierana z rachunku dłużnika po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

 

 

jednorazowo 

0,50 % wyegzekwowanej 
kwoty min. 20 zł  max. 200 zł 

11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: 

  

   a) z Bankiem, jednorazowo 0 zł 

   b) z innymi bankami. jednorazowo 50 zł 

12. Potwierdzenie wykonania blokady środków. jednorazowo 20 zł 

13. Zmiana karty wzorów podpisów  jednorazowo 10 zł 

14. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wykonanej operacji bankowej – 
od każdej operacji 

jednorazowo 
6 zł + VAT wg  

obowiązującej stawki 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

 Rozdział II.  

KARTY BANKOWE 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 KARTY PŁATNICZE  
Debetowa VISA 

Business 
 

1. Wydanie pierwszej karty do rachunku:   

   a) Biznes Prestiż, 
    jednorazowo 

10 zł 

   b) pozostałe rachunki 15 zł  

2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku:   

 a) Biznes Prestiż, 
jednorazowo 

30 zł 

 b) pozostałe rachunki 30 zł  

3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku jednorazowo 30 zł 

4. Wydanie duplikatu karty 

Uwaga; opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy wydanie duplikatu karty dokonywane 
jest z przyczyn niezależnych od klienta. 

jednorazowo 15 zł 

5. Transakcje bezgotówkowe 1) od transakcji 0 zł 

6. Transakcje gotówkowe: 1)   

 a) w bankomatach  Banku  oraz we wskazanych bankomatach Grupy 
BPS S.A. i innych bankach krajowych oraz terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami 

Uwaga: Lista bankomatów dostępna w jednostkach Banku  

od transakcji 

0 zł 

 b) w innych bankomatach w kraju, 3% min. 10 zł 

 c) w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w 
walucie EURO 

3%  

min.10 zł 

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

3%  

min. 10 zł 

 e) w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 10 zł 

      f) w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w 
walucie EURO  

3% min. 10 zł 

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

3% min. 10 zł 

 
h) w placówkach Poczty Polskiej 

  3%  

min. 10 zł 

 i) w usłudze Cash back 1 zł  

7. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej 
do rachunku BIZNES PRESTIŻ 

Uwaga: pierwsza opłata pobierana w cyklu prowizyjnym, w którym karta została odebrana 
przez Klienta. 

miesięcznie  6 zł  

8. Sprawdzanie salda w bankomacie 

Uwaga: Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 

od transakcji 

  

2 zł 

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

3 zł 

10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 10 zł  

11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. - 

12. Zmiana danych Użytkownika karty. 0 zł 

13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. jednorazowo 1 000 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

14. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 0 zł 

15. Rozpatrzenie reklamacji. 0 zł 

16. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji. 0 zł 

17.  Zablokowanie karty 0 zł               

18. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 10 zł 

19. Wpłata gotówki we wpłatomatach sieci Planet Cash od transakcji 0 zł 
1) 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. 
 
 
 

  Rozdział III.  
KREDYTY GOSPODARCZE 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb pobierania Stawka 

 I. KREDYTY KOMERCYJNE 
  

1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/pożyczki lub zwiększenia kwoty 
kredytu/pożyczki: 

 
 

   a)  w rachunku bieżącym - do 1 roku 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,5% 
min. 200 zł 

 
  b)  w rachunku bieżącym zabezpieczony hipotecznie dla osób prowadzących  

działalność rolniczą  - powyżej 1 roku 
 
 
      

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

3% 
 
 
 

  - w przypadku dodatkowego zabezpieczenia  2% 

   c) obrotowego rolniczego i na działalność gospodarczą  w rachunku kredytowym:   

           - do 1 roku 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,5% 
min. 200 zł 

 
          - powyżej 1 roku  

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

3%  
min. 200 zł 

 

   d) obrotowego na finansowanie bieżącej działalności rolniczej 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

3 % 
min. 200 zł 

   e) inwestycyjnego rolniczego i na działalność gospodarczą  w rachunku   

      kredytowym  

  

  

      - do 100.000 zł 

 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,50 %  
min. 200 zł 

  

      - powyżej 100.000 zł 

 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2 %  
 

   f) inwestycyjnego UNIA BIZNES  w rachunku   kredytowym  
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,50% 
min 200 zł 

       - do 100.000 zł 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,50 %  
min. 200 zł 

       - powyżej 100 000 zł 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2 %  
 

    

  g)  kredytowej linii hipotecznej KLH 

 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,5% 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb pobierania Stawka 

2. Prowizja :    

 - za gotowość finansową  od kredytów w rachunku kredytowym 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

0 % 

 
- od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym – do 1 roku 

 

 

miesięcznie  
 

0,60% 
naliczana za każdy 

dzień od  kwoty 
niewykorzystanego 
kredytu, w stosunku 

rocznym 

 - od niewykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym zabezpieczonego 

hipotecznie dla osób prowadzących działalność rolniczą - powyżej 1 roku 

 

Uwaga : 

dotyczy kredytów udzielonych od 20.12.2018 r. 

miesięcznie  
 

0,60% 
naliczana za każdy 

dzień od  kwoty 
niewykorzystanego 
kredytu, w stosunku 

rocznym 

3. Prowizja rekompensacyjna - od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) 

Uwaga 1: nie pobiera się prowizji jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem 
określonym w harmonogramie spłaty kredytu 
Uwaga 2: prowizja nie jest pobierana w przypadku gdy wcześniejsza spłata kredytu/części 
kredytu następuje z dofinansowania ze środków funduszy unijnych, umów o przelew 
wierzytelności 

 

jednorazowo od 
przedterminowo 
spłacanej kwoty 

kredytu 

3 % 

4.  Wydanie promesy udzielenia kredytu 
jednorazowo za 

promesę 
250 zł 

5. Zmiana umowy polegająca na:   

 a) Zmianie/zwolnieniu prawnych form zabezpieczenia kredytu jednorazowo 500 zł 

 b) Zmianie harmonogramu spłat nie związanej ze zmianą okresu 
kredytowania na wniosek klienta 

jednorazowo 300 zł 

 
c) Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 

lub odsetek) – od kwoty prolongowanej. 

jednorazowo od 
kwoty 

prolongowanego  
kredytu 

3% 
min. 300 zł  

6. Zmiana postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 5 
dokonywanych na wniosek klienta 

jednorazowo 300 zł 

7. Zgoda Banku na zmianę/zwolnienie zabezpieczenia 
Uwaga: W przypadku konieczności podpisania aneksu pobierana jest jedna z wyższych opłat 

jednorazowo 500 zł 

8.  Rozłożenie zadłużenia na raty (ratalna spłata zadłużenia) 

Jednorazowo od 
kwoty przekazanej 
do ratalnej spłaty 

zadłużenia 

1%  
min. 100 zł. 

 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 I.A KREDYTY DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH   

1. 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu. 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1,7% 
min. 300 zł 

2. 
Prowizja za gotowość finansową . 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

0 % 

3. 
Prowizja rekompensacyjna  

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1 %  

4. Prolongowanie terminu spłaty  lub jego części ( rat kapitałowych lub odsetek ) od 
kwoty prolongowanej. 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1% 
min. 200 zł 

5. 
Wydanie promesy udzielenia kredytu. 

jednorazowo za 
promesę 

150 zł 

6. Zmiana postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 4 
dokonywanych na wniosek klienta – za aneks . 

jednorazowo za 
aneks 

200 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 II. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR   

1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego 
na podstawie zawartej umowy z ARiMR  

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1% 

2. Wydanie promesy udzielenia kredytu  
Uwaga: suma prowizji z poz.1 i poz. 2 nie może przekroczyć 1% kwoty kredytu 

jednorazowo za 
promesę 

200 zł 

 
 

3. 
Od zaangażowania  kredytu preferencyjnego w okresie kredytowania (udzielonego 
od dnia 18.09.2012 r. do dnia  31.12.2013 r.). 
Uwaga :  
1)prowizja płatna do 15 stycznia kolejnego roku; 
2)prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

 

1 % 
 od kwoty 

zaangażowania 
na dzień  

31 grudnia 
każdego roku. 

 
 

 
3a 

Za obsługę kredytu preferencyjnego ( udzielonego od dnia 01.01.2014 r. do 
31.12.2014 r.). 
Uwaga: 
płatna za dany rok w 4 równych ratach kwartalnych  do 7 dnia miesiąca 
rozpoczynającego kwartał kalendarzowy, przy czym ostatnia rata jest ratą 
wyrównującą 

kwartalnie 
 

1% od stanu 
zadłużenia na 

dzień 01 stycznia 
każdego roku 
kredytowania,  

 
 

3b Prowizja za administrowanie kredytami preferencyjnymi  

Uwaga: 
Prowizja dotyczy kredytów udzielonych do 17.09.2012 r.  od kwoty zadłużenia na 
pierwszy dzień każdego miesiąca, płatna do końca każdego miesiąca. 

 

miesięcznie  0,16%  

4.  Prowizja rekompensacyjna – od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu 
Uwaga : 
nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem 
określonym w harmonogramie spłat kredytu. 

  

1)dotyczy kredytów udzielonych od dnia 18.09.2012 r.  
 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

1 % 

2)dotyczy kredytów udzielonych  od dnia 26.03.2015 r. 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2 % 

5. 
Zmiana umowy polegająca na:   

 
a) Zmianie/zwolnieniu prawnych form zabezpieczenia kredytu jednorazowo 500 zł 

 
b) Zmianie harmonogramu spłat nie związanej ze zmianą okresu 

kredytowania na wniosek klienta 
jednorazowo 300 zł 

 

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

jednorazowo od 
kwoty 

prolongowanego  
kredytu 

3% 
min. 300 zł  

6. Zmiana postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 5 
dokonywanych na wniosek klienta. 

jednorazowo    300 zł 

7. 
Zgoda Banku na zmianę/zwolnienie zabezpieczenia 
Uwaga: W przypadku konieczności podpisania aneksu pobierana jest jedna opłata- za aneks 

jednorazowo 500 zł 

8. Prowizja za wyrażenie zgody przez Bank na zmianę kierunku produkcji 
rolnej lub działu specjalnego produkcji rolnej w okresie kredytowania 

jednorazowo za 
zmianę 

500 zł 

9. Przejęcie długu   

 1) od pierwszej umowy jednorazowo 900 zł 

 2) od każdej kolejnej umowy  jednorazowo 200 zł 

 II.A KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR udzielane od 27.05.2015 r.  

1. 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu / zwiększenia kwoty kredytu udzielonego 
na podstawie zawartej umowy z ARiMR 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

 
do 1,85% 

2. 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu z linii KO jednorazowo od 

kwoty kredytu 
do 0,25% 

  
II.B KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR udzielane od 27.06.2017 r.   
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu / zwiększenia kwoty kredytu udzielonego 
na podstawie zawartej umowy z ARiMR 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

 
do 2,00% 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 
III. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 
KREDYTOWYCH 

 
 

1. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego lub 
jego brak, wysokość zadłużenia, udzielenia promesy.  

za dokument 
200 zł + VAT wg 

obowiązującej 
stawki  

2. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej:   

   a) kredyt o wartości do 100 tys. zł, 
za dokument 

200 zł 

   b) kredyt o wartości powyżej 100 tys. zł. 500 zł 

3. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku  po upływie terminu spłaty  jednorazowo 20 zł 

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

za dokument 50 zł 

5. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta. 

Uwaga: nie pobiera się prowizji.za wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenia po spłacie kredytu. 

za dokument 100zł 

6.  Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 
(zdolności kredytowej) 

za dokument 500 zł 

7. Przejęcie długu    

 1) od pierwszej umowy 
jednorazowo 

400 zł 

 2) od każdej kolejnej umowy 100 zł 

8. Wydanie wszelkich zaświadczeń nie przewidzianych w Taryfie za zaświadczenie 
100 zł + VAT wg 

obowiązującej 
stawki 

9. Prowizja za poszukiwanie w archiwum i wydawanie kopii dokumentów i umów 
zawartych w Banku 

jednorazowo 50 zł 

10. Prowizja za weryfikację polisy potwierdzającej ubezpieczenie przedmiotu 
zabezpieczenia 

jednorazowo 50 zł  

11. Prowizja za przeprowadzenie wizyty/inspekcji u klienta w trakcie procesu udzielania, 
uruchamiana i rozliczania kredytu 

za wizytę/ 
inspekcję 

100 zł 

 
 
 

Rozdział IV.  
INNE USŁUGI 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE   

1. 
Udzielenie  gwarancji , poręczeń  - od kwoty zobowiązania za każdy 3-miesięczny 
okres ważności. 

jednorazowo od 
kwoty 

zobowiązania 
2% 

2. 
Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem 
za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres. 

jednorazowo od 
kwoty 

zobowiązania 
2% 

3. 
Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia. 

jednorazowo od 
kwoty 

zobowiązania 
2 % 

4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym 
zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji,  poręczenia , za każdy 
rozpoczęty 3-miesięczny okres. 

jednorazowo od 
kwoty 

zobowiązania 
2 % 

5. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia bankowego 
niż wymienione w pkt.2,3,4  - jednorazowo od każdego aneksu. 
Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów 
wewnętrznych Banku. 

jednorazowo za 
aneks 

100 zł 
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BANK SPÓŁDZIELCZY W BARTOSZYCACH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 II. OBSŁUGA WEKSLI   

1. 
Przyjęcie weksla do dyskonta jednorazowo 

1 % sumy 
wekslowej 

2. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia  

Uwaga: prowizję pobiera się od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od 
banku  , który zdyskontował weksel 

jednorazowo 
1 % sumy 
wekslowej 

3. 

Opłata  za wysyłkę weksla do innego banku krajowego. jednorazowo 

10 zł 

plus koszty 
przesyłki 

pocztowej 

4. Przedstawienie weksla do zapłaty  

Uwaga: opłata od głównego dłużnika wekslowego  
jednorazowo 15 zł 

5. Złożenie weksla do dyskonta jednorazowo 15 zł 

6. Przyjęcie nie zdyskontowanego weksla do inkasa 

Uwaga: opłatę pobiera się od głównego dłużnika wekslowego 
jednorazowo 15 zł 

7. Odmowa zapłaty weksla. jednorazowo 20 zł 

8. Zwrot dokumentów nie zainkasowanych do innego banku krajowego. jednorazowo 10 zł 

 
 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

Stawka 

 III. WRZUTNIA   

1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w 
danej jednostce  BS, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni. 

jednorazowo 100 zł 

2. Wydanie portfela do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek 
wrzutni. 

jednorazowo 
wg ceny zakupu 

+ 30% marży 

 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

 IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE   

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

2. Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt - miesięcznie miesięcznie 20 zł + 23 % VAT 

 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 

 V. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH    

1. Wpłaty gotówkowe/ bezgotówkowe dokonywane kartą płatniczą w złotych na rachunki: 
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, 

 
 

 
  a) prowadzone w  Banku  za wpłatę 

0,30% 
min.  3 zł 

 
  b) prowadzone w innych bankach krajowych. za wpłatę 

0,50 % 
min. 5 zł 

 
2. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy w bilonie w kwocie pow. 300 zł. za wpłatę 

1,5% od wartości 
wpłaty w bilonie 

min.100 zł 



 

 

 

      Taryfa prowizji i opłat bankowych 
                                                                                                                                                      Banku Spółdzielczego w Bartoszycach 

                                                                                                                                         dla klientów instytucjonalnych 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

 VI. USŁUGI RÓŻNE   

1. Wydanie kserokopii umowy. za dokument 20 zł 

2. Wydanie opinii o kliencie Banku  (na wniosek klienta). za dokument 50 zł 

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

za dokument 50 zł 

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

Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku 
podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności bez opłat. 

za dokument 
50 zł lub na 
zasadach 

wzajemności 

5. Opłata za złożenie w imieniu klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, 
wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu. 

 

od wniosku 50 zł 

 
 

    


