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Rozdział  I.  RACHUNKI BANKOWE /w PLN i walucie/   "PAKIET STANDARD" 
 

Lp. Wyszczególnienie czynności stawka obowiązująca 

 

1. Otwarcie  rachunku bankowego  10,00 zł 

 

2.  Prowadzenie rachunku bieżącego, pomocniczego  
 

  1/ obroty od 0 - 30.000 zł 15,00 zł 

 

  2/ powyżej 30.000 zł 30,00 zł 

 

  3/ NON PROFIT 6,00 zł 

 

  4/ Walutowego 10,00 zł 

 

3. Wpłaty/Wypłaty gotówkowe z rachunku:    

 

  1/ wpłaty własne gotówkowe na r–ki bieżące –
pomocnicze: 

  

 

  a/ firm   0,35 % min. 8,00 zł max. 300 zł 

 

  b/ rolników 0,2 % min. 5,00 zł max. 100 zł 

 

  
 

c/  innych instytucji niefinansowych  bez opłat 

 

  2/ wypłaty gotówkowe z rachunku:  
 

  a/ firm   0,35 % min.8,00 zł 

 

  b/ rolników 0,2 % min. 5,00 zł 

 

  
 

c/  innych instytucji niefinansowych  bez opłat 

 

4. 
  
  
  
  
  

Realizacja złożonych przelewów:   
 

1/ na rachunki innych klientów w Banku 0,1% min. 5,00 zł 
 

2/ na rachunki w innych bankach 0,1% min. 6,00 zł 
 

3/ pomiędzy rachunkami klienta /tym samym modulo/ bez opłat 

 

4/ w ramach zrzeszenia SGB / dodatkowo 5,00 zł 

 

5/ w systemie Blue Cash / Expres Elixir  15,00 zł 

 



  6/ realizowanych w systemie SORBNET/ bez względu na 
kwotę 

30,00 zł 

 

5.  Realizacja przelewów drogą elektroniczną IB, IBF:  
 

  1/ pomiędzy rachunkami klienta bez opłat 

 

  2/ na inne rachunki banku i do innych banków 1,50 zł 

 

  3/ w systemie Blue Cash / Expres Elixir 10,00 zł 

 

  4/ realizowanych w systemie SORBNET/ bez względu na 
kwotę 

30,00 zł 

 

6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta /zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą/: 
 

  1/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:  
 

  a/ na rachunki prowadzone w Banku 0,1 % min. 4,00 zł 

 

  b/ na rachunki prowadzone w innych 
bankach  

0,1 % min. 4,00 zł 

 

  2/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:  
 

  a/ na rachunki prowadzone w banku 1,50 zł 

 

  b/ na rachunki prowadzone w innych 
bankach  

1,50 zł 

 

  3/ 
  

  

przyjęcie, modyfikacja kwoty lub terminu, odwołanie zlecenia stałego: 
 

  a/ złożone w formie papierowej 10,00 zł 
 

  b/ złożone za pośrednictwem 
elektronicznych kanałów dostępu 

bez opłat 

 

7. 
  
  
  

Polecenie zapłaty:  
 

1/ przyjęcie polecenia zapłaty  10,00 zł 

 

2/ realizacja polecenia zapłaty, odmowa wykonania 
polecenia zapłaty z tytułu braku środków na r-ku 2,00 zł 

 

3/ odwołanie polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 
zgody  

5,00 zł 

 



8. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem  

25,00 zł 

 

9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  20,00 zł 

 

10. Wydanie czeku /1 szt./ 1,00 zł  

11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia czeku 30,00 zł 

 

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat 
 

13. Sporządzenie historii rachunku na wniosek klienta:   
 

  1/ z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł 

 

  2/ z lat poprzednich 50,00 zł 

 

14. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości 
salda 

50,00 zł 

 

15. Wydanie opinii o współpracy z klientem /uproszczona/ 80,00 zł 

 

16. Wydanie opinii o współpracy z klientem /rozbudowana/ 100,00 zł 

 

17. Opracowanie danych o kliencie na potrzeby audytorów za 
każde opracowanie 

120,00 zł 

 

18. Realizacja tytułu wykonawczego /za każdą dyspozycję/  30,00 zł 

 

19. Za niepodjęcie zamawianej gotówki w uzgodnionym terminie, 
w każdej walucie 

0,10% 

 

20. Za wezwanie do zapłaty  10,00 zł  

21. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji 
wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza 
rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 

50,00 zł  

22. Zmiana pakietu /w przypadku wyboru pakietu z niższą opłatą 
za prowadzenie rachunku/ 

100,00 zł  

23. 
  
  

Usługa płatności masowych:    

1/ opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności 
masowych  

50,00 zł 

 



2/ opłata za wpłatę na rachunek wirtualny /za każdą 
wpłatę/ 

0,25 zł  

24. Zlecenie przewalutowania na wniosek klienta 20,00 zł  

25. Blokada środków z tyt. zabezpieczenia kredytu na rzecz 
innego banku lub innego podmiotu 30,00 zł  

26. Za przyjęcie czeku rozrachunkowego do inkasa /opłata od 
podawcy czeku/  

20,00 zł  

27. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego  
15,00 zł  

28. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji 
dokumentu  

10,00 zł  

29. Za przyjęcie weksla do zapłaty,  inkasa  20,00 zł  

30. Inkaso weksla  0,1% sumy wekslowej  

31. Dokonanie blokady rachunku bankowego na wniosek klienta  50,00 zł  

32. Zmiana/ modyfikacja karty wzorów podpisów 30,00 zł  

33. Za wypowiedzenie przez klienta umowy rachunku bankowego - 
likwidacja rachunku 

30,00 zł  

34. Realizacja dyspozycji spadkobierców /od każdego 
spadkobiercy/ 

30,00 zł  

INSTRUMENTY PŁATNICZE       

 

1. KARTY DEBETOWE 
Visa Business 

Electron 
MasterCard Business 

PayPass 

Visa Business 
Electron 
payWave   

1. Wydanie karty, wznowienie karty 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

2. 
  
  

Za użytkowanie karty  -  opłata m - czna:  

1/ jeżeli dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę  
min. 1000 zł  

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

2/ gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę 
niższą niż 1000 zł 

7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 



3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w 
przypadku uszkodzenia 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat 

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki 
na wniosek klienta 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6. Opłata za wypłatę gotówki:  

1/ w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i 
zrzeszonych BS 

bez opłat bez opłat bez opłat 

2/ w kasach banków SGB /przy użyciu terminala POS/ 2 % min. 5 zł 2 % min. 5 zł 2 % min. 5 zł 

3/ w bankomatach w kraju, innych niż w pkt 1 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 

4/ w kasach innych banków, niż wskazane w  pkt 2, przy 
użyciu terminala POS 

3% min. 5 zł 3% min.5 zł 3% min. 5 zł 

5/ w bankomatach za granicą /poza terytorium państw 
członkowskich EOG 

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 

6/ transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG 

3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 

7. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN /reprint/ 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10. 
  

Zmiana PIN w bankomatach:   

1/ banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 

  2/ innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 

11. 
  

Zapytanie o saldo w bankomatach:  

1/ banków SGB bez opłat bez opłat bez opłat 

  2/ innych, niż wskazane w pkt 1 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 



12. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

13. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 
klienta 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN /dostarczenie w 
ciągu 3 dni roboczych/ 

60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat 

16. Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej 
innej niż euro 

1% bez opłat 1% 

KARTY CHARGE i KREDYTOWE Charge 
MasterCard 
Business 

Kredytowa MasterCard 

1. Wydanie karty  80,00 zł 75,00 zł 

2. Wydanie:  

  1/ duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 40,00 zł 75,00 zł 

  2/ nowej karty w miejsce utraconej 80,00 zł 75,00 zł 

3. Wznowienie karty głównej lub dołączonej 80,00 zł bez opłat 

4. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat 

5. Użytkowanie karty - opłata roczna bez opłat 75,00 zł 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki 
na wniosek klienta 5,00 zł bez opłat 

7. 
  
  
  
  
  

Opłata za wypłatę gotówki:   

1/ w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i 
zrzeszonych BS 

2% 4% min 10 zł 

2/ w kasach banków SGB 2% min. 4,50 zł 4% min 10 zł 

3/ w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 1 3% min. 3,50 zł 4% min 10 zł 



4/ w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2, za 
granicą 

3% min. 4,50 zł 4% min 10 zł 

5/ Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych /na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG/ 

3,00 zł 

 

8. Wydanie pierwszego numeru PIN 5,00 zł bez opłat 

9. Wydanie nowego numeru PIN 7,00 zł 7,00 zł 

10. Zmiana PIN w bankomatach:     

  1/ banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 

  2/ innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł - 

11. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta 
5,00 zł bez opłat 

12. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 
klienta 

5,00 zł 5,00 zł 

13. Transakcje bezgotówkowe 
bez opłat bez opłat 

14. Za odroczony termin płatności od transakcji bezgotówkowych 
i wypłat gotówki 

1% - 

15. Nie odebranie karty w terminie określonym w Regulaminie  80,00 zł - 

16. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość  
150 USD 

- 

17. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość  95 
USD plus koszty 

operacyjne 
MasterCard 

- 

18. Minimalna kwota do zapłaty  
- 5% min. 50 zł 

19.  Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty 
zadłużenia  

20,00 zł 20,00 zł 

20. Za brak środków na spłatę zadłużenia 
50,00 zł   



KARTY WALUTOWE 

 

1. Używanie karty /m-cznie za każdą kartę/ 
1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

2. Opłata za wypłatę gotówki  
 

  1/ w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i 
zrzeszonych banków spółdzielczych 

bez opłat 

 

  2/ w kasach banków SGB /przy użyciu terminala POS/ 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

 

  3/ w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

  4/ w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2/ przy 
użyciu terminala POS/ 

3% min. odpowiednio 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

5/ w bankomatach za granicą / poza terytorium państw 
członkowskich EOG/ 

3 % min. odpowiednio  1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

6/ Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych / na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG/ 

1,50 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

3. Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 0,5 EUR, 0,5 USD, 0,5 GBP 

 

4. Wydanie nowego numeru PIN 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

5. Zmiana PIN w bankomatach:  
 

  1/ sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

 

  2/ innych niż wskazane w pkt. 1 1,5 EUR, 2 USD, 1 GBP 

 

6. 
  
  

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  
 

1/ sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 0,2 GBP 

 

2/ innych niż wskazane w pkt. 1 1 EUR, 1 USD, 1 GBP 

 

7. 
  

Zestawienie transakcji przesyłane do klienta m-cznie:  
 

1/ w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,5 EUR, 0,6 USD, 0,4 GBP 

 



  2/ w formie elektronicznej bez opłat 

 

USŁUGI  BANKOWOŚCI  ELEKTRONICZNEJ        
 

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu 
bez opłat 

 

2. Pakiet Informacyjny /SMS-y wysyłane automatycznie/:                 
 

1/ do 5 szt. w  m - cu              5,00 zł 

 

  2/ powyżej 5 szt. za każdy dodatkowo 0,10 zł 

 

3.  Opłata za użytkowanie tokena:  
 

  1/ wydanie pierwszego  tokena 150,00 zł 

 

  2/ wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego  
przez klienta 

150,00 zł 

 

  3/ przeprogramowanie tokena /wznowienie/  
50,00 zł 

 

4. Opłata za przekazywanie haseł SMS:  
 

  1/ w m - cu 5 szt. 5,00 zł 

 

  2/ pozostałe, za każdy 0,10 zł 

 

5. Za instalację usługi przez pracownika Banku  100,00 zł 

 

6. Aktywacja systemu IBF 50,00 zł 

 

7. Aktywacja systemu IB 10,00 zł 

 

8. Zmiana parametrów usługi  20,00 zł 

 

9. Blokada lub odblokowanie dostępu  10,00 zł 

 

10. Opłata za użytkowanie systemu IBF 10,00 zł 

 

11. Za wydanie pierwszego loginu i hasła dla właściciela rachunku bez opłat 

 

12. Za wydanie kolejnych loginów i haseł dostępu  20,00 zł 

 



Rozdział II.  "KONTO NA START" 
     

   

   KONTO DLA FIRMY                                KONTO DLA BIZNESU 

1. Otwarcie konta  10,00 zł 10,00 zł 

2. prowadzenie rachunku:  

  1/ bieżącego  25 zł  / 10 zł   przez 
pierwsze   
6 mcy/ 

30 zł  / 10 zł   przez 
pierwsze  
6 mcy/ 

  2/ pomocniczego 20,00 zł 20 zł 

3. wpłata gotówki na rachunek bieżący/pomocniczy  0,00 zł 0,3% min. 10 zł 

4. wypłata gotówki z rachunku  bieżącego/pomocniczego  0,00 zł 0,3% min 10 zł 

5. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

polecenie przelewu:  

1/ złożone w formie papierowej:  

a/ na rachunki prowadzone w Banku  5,00 zł 5,00 zł 

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach     10,00 zł 10,00 zł 

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach – 
realizowanych w systemie Expres Eliksir i Blue Cash  15,00 zł 15,00 zł 

d/ na rachunki prowadzone w innych bankach 
realizowane w systemie SORBNET 

30,00 zł 40,00 zł 

2/ 
  
  
  
  

złożone za pośrednictwem usług bankowości  elektronicznej:   
  

a/ na rachunki prowadzone w banku  0,50 zł 0,50 zł 

b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  1,00 zł 1,00 zł 

c/ na rachunki prowadzone w innych bankach 
realizowane w systemie Expres Eliksir i Blue Cash  10,00 zł 10,00 zł 



d/ na rachunki prowadzone w innych bankach 
realizowane w systemie SORBNET  

30,00 zł 30,00 zł  

6. Zlecenia stałe:   

  1/ 
  
  

realizacja przelewu złożonego w formie  papierowej:   

  a/ na rachunki prowadzone w Banku  2,00 zł 2,00 zł  

  b/ na rachunki prowadzone w innych bankach     4,00 zł 4,00 zł  

  2/ 
  
  
  

złożone za pośrednictwem usług bankowości  elektronicznej:     

  a/ na rachunki prowadzone w banku  0,50 zł 0,50 zł  

  b/ na rachunki prowadzone w innych bankach  1,00 zł 1,00 zł  

  c/ na rachunki prowadzone w innych bankach 
realizowane w systemie SORBNET  

30,00 zł 30,00 zł  

  3/ 
  
  

modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:    

  a/ złożona w formie papierowej  10,00 zł 10,00 zł  

  b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej  

0,00 zł 0,00 zł  

  4/ 
  
  

odwołanie zlecenia stałego:   

  a/ złożona w formie papierowej  10,00 zł 10,00 zł  

  b/ złożona za pośrednictwem usług bankowości 
elektronicznej  

0,00 zł 0,00 zł  

7. 
  
  
  
  
  

Polecenie zapłaty:   

1/ 
  
  
  

opłaty pobierane z rachunku odbiorcy:   

a/ aktywacja usługi  20,00 zł 20,00 zł  

b/ złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty  2,00 zł 2,00 zł  

c/ realizacja polecenia zapłaty  2,00 zł 2,00 zł  

2/ opłaty pobrane z rachunku płatnika:   



    
  

a/ realizacja polecenia zapłaty  2,50 zł 2,50 zł  

  b/ odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia 
zapłaty albo aktualizacja treści zgody na korzystanie z 
polecenia zapłaty  

2,50 zł 2,50 zł  

8. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania 
rachunkiem  

20,00 zł 25,00 zł  

9. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  15,00 zł 15,00 zł  

10. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego  0,50 zł 0,50 zł  

11. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów  30,00 zł 30,00 zł  

12. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego:   
 

1/ 
  
  

w formie papierowej:   
 

a/ jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów 
dostępu  

10,00 zł 10,00 zł  

 
b/ jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów 

dostępu  
0,00 zł 0,00 zł  

 
2/ poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres 

elektroniczny e-mail klienta  
0,00 zł 0,00 zł  

13. 
  

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku na wniosek klienta:   
  

 

1/ z bieżącego roku kalendarzowego  30,00 zł 30,00 zł  

  2/ z lat poprzednich  50,00 zł 50,00 zł  

14. 
  

  
  
  

Wydanie:   

1/ zaświadczenia o posiadanym rachunku i wysokości salda  50,00 zł 50,00 zł  

2/ opinii o współpracy z klientem /uproszczona/ 80,00 zł 80,00 zł  

3/ opinii o współpracy z klientem /rozbudowana/ 100,00 zł 100,00 zł  

4/ opracowania danych o kliencie na potrzeby audytorów za 
każde opracowanie 

120,00 zł 120,00 zł  



15. 
  
  

Sporządzenie kopii:    

1/ 
  
  

wyciągu bankowego oraz historii rachunku:   

a/ z bieżącego roku kalendarzowego  10,00 zł 10,00 zł  

  b/ z lat poprzednich  20,00 zł 20,00 zł  

  2/ 
  
  

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta:   

  a/ klient określi datę dokonania operacji  15,00 zł 15,00 zł  

  b/ klient nie określi daty dokonania operacji  25,00 zł 25,00 zł  

16. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego dokumentu  0,00 zł 30,00 zł  

17. Za sporządzenie i wysłanie /listem poleconym/ upomnienia z powodu 
przekroczenia salda 

opłata równa kosztowi 
listu poleconego za 

potwierdzeniem 
odbioru wg Cennika 

Usług Poczty Polskiej  

10,00 zł  

18. 
  
  

Usługa płatności masowych:    

1/ opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi  płatności 
masowych  

50,00 zł 50,00 zł  

2/ opłata za wpłatę na rachunek  wirtualny /za każdą wpłatę 0,25 zł 0,25 zł  

19. 
  
  
  
  
  
  

Instrumenty Płatnicze:   

1/ 
  
  

wydanie:   

a/ pierwszej karty Mastercard  0,00 zł 0,00 zł  

b/ kolejnej karty Mastercard  5,00 zł 5,00 zł  

2/ 
  
  

wydanie:      

a/ duplikatu karty w przypadku uszkodzenia  20,00 zł 20,00 zł  

b/ nowej karty w miejsce utraconej  30,00 zł 30,00 zł  



  
  
  

3/ 
  
  

Użytkowanie karty:   

a/ jeżeli dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę  
min. 1000 zł 

3,00 zł 3,00 zł  

b/ gdy dokonano operacji bezgotówkowych na kwotę 
niższą niż 1000 zł   

7,00 zł 7,00 zł  

  4/ Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub   wypłat gotówki 
na wniosek klienta  

0,00 zł 0,00 zł  

  5/ 
  
  
  
  
  
  

Opłata za wypłatę gotówki:   

  a/ w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i  
zrzeszonych BS  

0,00 zł 0,00 zł  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

b/ w kasach banków SGB /przy użyciu terminala POS/    5 zł  5 zł  

c/ w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt.a)  3% min. 5 zł 3% min. 5 zł  

d/ w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b) /przy 
użyciu terminala POS 

3% min. 5 zł 3% min. 5 zł  

e/ w bankomatach za granica, poza terytorium państw 
członkowskich EOG  

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł  

f/ transgraniczna transakcja płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG  

3% min. 5 zł 3% min. 5 zł  

6/ wyplata gotówki w ramach usługi Cash Back       1,50 zł, 1,50 zł,  

7/ wydanie nowego nr PIN 6,00 zł 6,00 zł  

8/ 
  
  

Zmiana PIN w bankomatach:      

a/ sieci SGB  4,50 zł 4,50 zł  

b/ innych niż wskazane w pkt a) 7,00 zł 7,00 zł  

9/ 
  
  

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:      

a/ sieci SGB  0,00 zł 0,00 zł  

b/ innych niż wskazane w pkt a) 1,00 zł 1,00 zł  



  10/ Zestawienie transakcji przesyłane do klienta m-cnie         3,00 zł 3,00 zł  

  11/ Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na  życzenie 
klienta /każdorazowo/  

5,00 zł 5,00 zł  

  12/ Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN  /dostarczenie w 
ciągu 3 dni roboczych/ 

45,00 zł 45,00 zł  

  13/ Transakcje bezgotówkowe  
0,00 zł 0,00 zł  

  14/ Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w 
walucie innej niż PLN  

0,00 zł 0,00 zł  

20. 
 
 
 
  

Usługi bankowości elektronicznej:  

1/ Udostępnianie elektronicznych kanałów dostępu:  
  

 

  
  

a/ kanału www  bez opłat bez opłat  

b/ pakiet informacyjny /smsy wysyłane automatycznie/  5,00 zł 5,00 zł  

2/ 
  
  
  

Opłata za użytkowanie tokena:   

a/ wydanie pierwszego tokena  150,00 zł 150,00 zł  

  b/ przeprogramowanie/wznowienie tokena 50,00 zł 50,00 zł  

  c/ wydanie tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego 
przez klienta  

150,00 zł 150,00 zł  

  3/ Opłata za przekazywanie haseł SMS w m-cu 5 szt. bez opłat 
pozostałe 0,10 zł 

w m-cu 5 szt. bez opłat 
pozostałe 0,10 zł 

 

  4/ 
  
  

za wydanie:  

  a/ pierwszego loginu i hasła dostępu dla właściciela 
rachunku  

bez opłat bez opłat  

  b/ kolejnych loginów i haseł dostępu 20,00 zł 20,00 zł  

Rozdział III. RACHUNEK VAT*  

 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:   



  
  

1/ otwarcie rachunku bez opłat  

2/ prowadzenie rachunku bez opłat  

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 30,00 zł  

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta  

  1/ z bieżącego roku kalendarzowego 30,00 zł  

  2/ z lat poprzednich 50,00 zł  

4. Sporządzenie kopii: 
  

 

  1/ 
  
  

wyciągu bankowego oraz historii rachunku:   

  a/ z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł  

  b/ z lat poprzednich 20,00 zł  

  2/ 
  
  

pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:  

  a/ klient określił daty dokonania operacji 15,00 zł  

  b/ klient nie określił daty dokonania operacji 25,00 zł  

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat  

Rozdział IV. RACHUNEK LOKACYJNY 
      

  

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokacyjnego  bez opłat   

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny 
bez opłat   

3. 
  
  

Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego   

1/ jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat   

2/ każda kolejna wypłata 12,00 zł   

4. Realizacja przelewów:  



  
  

1/  na rachunki prowadzone w banku    

a/ jeden przelew w m-cu kalendarzowym                                    bez opłat   

  
 

b/ każdy kolejny  12,00 zł   

  2/ realizowanych w systemie SORBNET bez względu na kwotę 30,00 zł   

  3/ w systemie BlueCash /Express Elixir 15,00 zł   

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego  bez opłat   

6. Wydanie zaświadczenia o stanie rachunku 30,00 zł   

7. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa do 
dysponowania rachunkiem lokacyjnym 25,00 zł  

8. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów z rachunku na wniosek klienta:  

  1/ z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł  

  2/ z lat poprzednich 50,00 zł   

9. Sporządzenie duplikatu wyciągu bankowego  10,00 zł  

10. Likwidacja rachunku lokacyjnego 10,00 zł    

Rozdział V.  MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY    
      

   

1. Opłata za otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego – opłata podstawowa  

  0,35% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego 
/zadania inwestycyjnego  nie mniej  niż 5.000 zł  
/opłata pobierana jednorazowo w dniu podpisania 
umowy/ 

   

2. Opłata za otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego – opłata podstawowa  

 0,1% - 0,2% wartości przedsięwzięcia 
deweloperskiego /zadania inwestycyjnego  nie mniej  
niż 3.000 zł. /opłata pobierana jednorazowo w dniu 
podpisania umowy/ 

   



3. Zmiany w umowie o prowadzenie  otwartego/zamkniętego 
mieszkaniowego rachunku powierniczego wymagającego zawarcia 
aneksu do umowy  

1.000 zł za każdy aneks    

4. Prowadzenie rachunku powierniczego   50,00 zł  m - cznie    

5. Wpłata gotówkowa na rachunek powierniczy  0,30% nie mniej niż 100 zł    

Rozdział VI. KREDYTY I POŻYCZKI 
      

   

1. Prowizja przygotowawcza  od kwoty udzielonego kredytu: 
  

   

  1/ obrotowego 
   

  
 

a/ do 6 m - cy 1% 

   

  b/ powyżej 6 m - cy 2% 

   

  2/ RB za każdy rok kredytowania 1% 

   

  3/ agrokredyt za każdy rok kredytowania 1,25% 

   

  4/ inwestycyjnego: do 8 lat 2% 

   

                            powyżej 8 lat 4% 

   

  5/ preferencyjnego z dopłatami ARiMR 2% 

   

  6/ dla jednostki samorządu terytorialnego  0,5% 

   

2. Za rozpatrzenie zlecenia o  udzielenie gwarancji / poręczenia   100,00 zł 

   

3. Od  gwarancji, poręczeń /za każdy kwartał/ 0,5% min 100 zł 

   

4. Za świadczenie usług factoringowych do 6 % 

   

5. Wystawienie promesy udzielenia kredytu  
200,00 zł 

   

6. Za sporządzenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego   20,00 zł 

   

7. Prowizja od postawionego do dyspozycji a nie wykorzystanego 
kredytu w r-ku bieżącym  

2% 

   



8. 
  

Prowizja za przedterminową spłatę kredytu:                                                                                                                                                                                                           1% nie mniej niż 200 zł 

   

1/ Prowizja nie jest pobierana:    
   

    a/ od kredytów preferencyjnych z dopłatami ARiMR i CSK bez opłat 
   

    b/ jeżeli spłata kredytu nastąpi do 30 dni włącznie przed 
terminem określonym w harmonogramie bez opłat 

   

9. Prolongata terminu spłaty kredytu / pożyczki                                                                                                                                                                                               1,5% min 200,00 zł 

   

10. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta /aneks/ 150,00 zł 

   

11. Restrukturyzacja zadłużenia, zawarcie umowy ugody, przejęcie 
długu  

2% min. 200 zł 

   

12. Za bezciężarowe zbycie nieruchomości  0,1 % min. 300 zł 

   

13. Za wydanie duplikatu zezwolenia na wykreślenie hipoteki z KW 20,00 zł 

   

14. Wydanie odpisu umowy kredytowej 100,00 zł 

   

15. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o posiadaniu r-ku, 
wysokości zadłużenia, terminowej spłacie kredytu  100,00 zł 

   

16. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia  / opinii 
150,00 zł 

   

17. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy- wyciąg z r - 
ku  

50,00 zł 

   

18. Za sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów /za 
każdy dokument/ 

20,00 zł 

   

19. Za odpis i badanie  księgi wieczystej na wniosek klienta za każdą z 
ksiąg  

50,00 zł 

   

20. Wezwanie do zapłaty kredytu, pożyczki, dostarczenia dokumentów i 
informacji  

10,00 zł 

   

21. Za pisemne uzasadnienie odmowy udzielenia kredytu 50,00 zł 

   

22. Prowizja za sporządzenie na wniosek klienta zaświadczenia o zdolności kredytowej: 
   



  
  

1/ klienta o zaangażowaniu kredytowym do 1 mln zł 100,00 zł 

   

2/ klienta o zaangażowaniu kredytowym  powyżej 1 mln zł 200,00 zł 

   

23. Przyjęcie weksla do dyskonta 50,00 zł 

   

24. Za protest weksla  30 zł + koszty 

   

25. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być 
przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytu  lub na terenie 
prowadzonej inwestycji /każdorazowo/ 

200,00 zł 

   

Rozdział  VII. POZOSTAŁE OPŁATY / CZYNNOŚCI KASOWE       
   

1. 
  

Wpłaty gotówkowe: 
   

1/ na rachunki klienta w Banku bez opłat 

   

  2/ na rachunki prowadzone w innych bankach  0,6% min. 4,90 zł 

   

  a/                                   US, Izby Celnej 0,6% min. 6,00 zł 

   

                        b/ usługa BlueCash , Expres Elixir /dodatkowo/ 7,00 zł 

   

                        c/ w systemie SORBNET /dodatkowo/ 30,00 zł 

   

  3/ wpłaty na działalność pożytku publicznego  bez opłat 

   

2.  Wypłaty gotówkowe:  
   

  1/ z rachunku "zlecenia do wypłaty" 0,3% min. 8 zł 

   

3.  Nie podjęcie kwoty zamawianej w uzgodnionym terminie w każdej 
walucie  

0,1% 

   

4.  Za wyminę banknotów i monet 1% min. 3 zł 

   

5.  Skup i sprzedaż walut bez opłat 
   

6. 
  
  

Obsługa wrzutni i skarbca nocnego:   

   

1/ opłata za  portfel 30,00 zł 

   

2/ opłata za  klucze - każdy  20,00 zł 

   



  3/ za użytkowanie wrzutni /m-cznie/ 20,00 zł 

   

7.  Obsługa depozytów obcych:    

   

  1/ przyjęcie depozytu 10,00 zł 

   

  2/ sporządzenie i wysłanie potwierdzenia przyjęcia  depozytu  10,00 zł 

   

  3/ przechowywanie depozytu 20,00 zł 

   

BLIK 

   

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

   

2. Użytkowanie BLIK m-cznie 0,00 zł 

   

3. Opłata za wypłatę gotówki:  
   

  1/ w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i  
   

  zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł 

   

  2/ w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 0,00 zł 

   

  3/ w bankomatach za granicą nie dotyczy 

   

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 0,00 zł 

   

5. Krajowa transakcja płatnicza bez opłat 

   

6. Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat 

  

 


