
1 
 

Załącznik nr 1do uchwały Zarzadu  
Nr  71/BS/2022z dnia 18-10-2022 roku 

obowiązuje od 27-10-2022 roku   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARYFA  OPŁAT  I  PROWIZJI  BANKOWYCH 
BANKU SPÓŁDZIELCZEGO  

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ 
DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 
 

 
 
 

Dąbrowa Tarnowska  X 2022 



2 
 

 
 
 
 
 
 

Spis treści: 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych .............................................................................................................................................. 3 

KONTA OSOBISTE...................................................................................................................................................................................... 4 

TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe  ...................................................................................................................................... 4 

TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe ............................................................................................................................................................ 7 

Tab. 3 Oszczędności  .................................................................................................................................................................................. 8 

TAB. 4 Kredyty gotówkowe ....................................................................................................................................................................... 9 

TAB. 5 Kredyty hipoteczne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  11 

TAB. 6 Kredyty pozostałe.......................................................................................................................................................................... 13 

TAB. 7 Usługi różne.................................................................................................................................................................................. 15 

TAB. 8 Czynności kasowe w złotych  ........ ………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 
 
 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w 

placówkach Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej, 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) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

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.  

6. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

7. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

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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TAB. 1 KONTA Oszczędnościowo – Rozliczeniowe ROR – opłaty dotyczące rachunków ROR JUNIOR, ROR Standard, ROR Classic, ROR                      

                                                                                                  Student , PRP, oraz Konto zasobne obowiązują od 01-09-2022 roku    

  Tryb 
pobierania 

Stawka    

Lp. Rodzaj usług (czynności)  
 

ROR JUNIOR  ROR 
Standard 

ROR Classic ROR 
Student  
 

Rachunek 

walutowy 

  PRP14 

 

Konto 

Zasobne -

Rachunek 

oszczędnoś

ciowy w 

PLN 

1. Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Otwarcie rachunku20) jednorazowo 5 zł 10 zł 0 zł 0 zł 10 zł  0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu:    

3.1 System internetowy:    

3.1.1 dostęp do systemu19) miesięcznie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł    1 zł 

3.3 Telefoniczna usługa na hasło3) miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł  5 zł 5 zł 

4.  Wpłaty i wypłaty 

4.1 Wpłata gotówkowa 

4.1.1 Pierwsza wpłata w miesiącu ( banknoty) Od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 % od 
kwoty 

0 zł 0 zł 

4.1.2 Kolejna wpłata ( banknoty)  Od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 % od 

kwoty 

0 zł 0 zł 

4.1.3 Wpłata w bilonie  Od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 50% od 

kwoty  

0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 
(jednego miesiąca kalendarzowego 4)  

     

4.2.1 Pierwsza wypłata w miesiącu  Od kwoty 0 zł 0 zł  0 zł  0 zł 0% od 

kwoty 22) 

0 zł 0 zł/0.25 

% min. 5 
zł 17 

4.2.2 Kolejna wypłata Od kwoty 0 zł 0 zł  0 zł  0 zł 0,2% od 

kwoty22) 

0 zł 0.25% 

min. 5 zł 

4.3 Wpłaty w bankomacie    

4.3.1 Bankomaty zrzeszenia BPS Za wpłatę  0 zł 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł - 

4.3.2 Pozostałe bankomaty   BRAK USŁUGI  

5. Przelewy krajowe18)       

5.1 Przelew wewnętrzny złożony:   
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5.1.1 w placówce Banku18) za przelew 0 zł 0 zł  0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 w Systemie internetowy 18)      za 

przelew 

 

0 zł 0 zł  0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR złożony :    

5.2.1 w placówce Banku18) za przelew 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł  0 zł15/    3 

zł 

3 zł 

5.2.2 w Systemie internetowym18)  0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0.5 zł  0zł15/  
0.50 zł 

2 zł 

5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET - w 
placówce Banku18) 

za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

5.4 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 
złożony w placówce Banku23 

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

5.5 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR 
systemie bankowości  internetowej/ mobilnej23 

za przelew 5 zł 5 z 5 z 5 z 5 z 5 z 5 z 

6  Przelewy zagraniczne ( trans graniczne ) 

6.1  Realizacja przelewów w trybie standardowym: 

 Koszty dzielone          

6.1.1 SEPA od transakcji 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

6.1.2 polecenie wypłaty5)  20 zł 20zł 20zł 20zł 20 zł 20 zł - 

6.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym:    

6.2.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym" od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł - 

6.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych:   - 

6.3.1 SEPA od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 

zł 

10 zł 10 zł - 

6.3.2 polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów 
„BEN" lub „SHA" 

 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

6.4 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 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. 

100zł 

0,15% min. 
20 zł, max. 

100zł 

0,15% 
min. 

20 zł, max. 
100zł 

- 

6.5 
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta6) 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 

- 

6.6 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry" od poleceń wypłaty7) 

od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł - 

6.7 Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 21) 

 

Od 

otrzymanego 
przelewu  

15 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł.  

6.8 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 
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 

100 zł + 
koszty 

banków 

100 zł + 
koszty 

banków 

- 
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trzecich trzecich trzecich 

 
7. 

  
Zlecenie stałe 

 

7.1 rejestracja zlecenia stałego / odwołanie za zlecenie 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł brak usługi  0 zł 0 zł 

7.2 modyfikacja zlecenia stałego: -   

7.2.1 w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł brak usługi  0 zł 2 zł 

7.3 Realizacja zlecenia stałego          

7.3.1 w placówce Banku 18) za zlecenie 2zł 2zł 2zł 2zł brak usługi 0 zł15/2 zł 2 zł   

7.3.2 W Systemie Internet 18) Za zlecenie  0.5zł 0.5zł 0.5zł 0.5 zł brak usługi 0 zł15/1 zł 0.50 zł 

7.3.3 ODMOWA REALIZACJI Z POWODU BRAKU SRODKÓW 

NA RACHUNKU  

Za zlecenie  4 zł 4 zł 4 zł 4 zł brak usługi 4 zł 4 zł 

8.  Polecenie zapłaty 

8.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 2 zł 2zł 2zł 2zł brak usługi 2 zł - 

8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty  

 

2 zł 2zł 2zł 2zł brak usługi 2 zł - 

8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł - 

9. 

Karty debetowe w PLN: 
VISA Classic Debetowa, VISA PayWave /karta 
zbliżeniowa/, MasterCardpaypass /karta zbliżeniowa /                                   
karta niespersonalizowana 

        

9.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej jednorazowo  0 zł 0 zł 0 zł        0 zł brak usługi 0 zł - 

9.2 Użytkowanie karty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brak usługi  

 

 

9.2.1 Jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych 

wynosi co najmniej 1 000,00 zł 

miesięcznie 2zł 0zł 0zł 2zł brak usługi 0 zł - 

9.2.2 Jeżeli wartość miesięczna transakcji bezgotówkowych 

wynosi poniżej 1 000,00 zł 

miesięcznie 2zł 3zł 3zł 2zł brak usługi 0 zł - 

9.3 Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł - 

9.4 Transakcje gotówkowe:      brak usługi   

9.4.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych i terminalach POS zgodnie z 
zawartymi umowami9' 

od transakcji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

brak usługi 
0 zł  

- 

9.4.2 w innych bankomatach w kraju  

 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł brak usługi 0 zł16  /4 zł - 

9.4.3 Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych 

 

 

6 zł 6 zł 6 zł 6 zł brak usługi 6 zł - 

9.4.4 w punktach akceptujących kartę w kraju  
 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł brak usługi 5 zł - 
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9.4.5 w punktach akceptujących kartę za granicą  

 

2% min10 zł 2% min10 zł 2% min10 zł 2% min10 

zł 

brak usługi 2% min 10 

zł 

- 

9.4.6 w placówkach Poczty Polskiej  
 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł brak usługi 5 zł - 

9.4.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł brak usługi 1000 zł - 

9.5 Sprawdzanie salda w bankomacie10' od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł brak usługi 0 zł - 

9.6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek Klienta 

od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł brak usługi 8 zł - 

9.7 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł brak usługi 3 zł - 

9.8 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł brak usługi 1 zł - 

10. Wyciąg z rachunku bankowego:         

10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce 
Banku11) za wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10.3 wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy 
wysłany pocztą11) za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 5 zł 10 zł 10 zł 

10.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji przekazu 11) za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł  10 zł 

11. 
Sporządzenie historii rachunku na wniosek 
Posiadacza: 

        

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 3 zł max. 20 zł za 

cały rok 
3 zł max. 20 zł za 

cały rok 
3 zł max. 20 zł za 

cały rok 

3 zł max. 20 
zł 

za cały rok 

3 zł max. 20 
zł 

za cały rok 

3 zł max. 20 
zł 

za cały rok 

3 zł max. 20 
zł 

za cały rok 

11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 
 
 

5 zł max. 30 zł za 
cały rok 

5 zł max. 30 zł za 
cały rok 

5 zł max. 30 zł za 
cały rok 

5 zł max. 30 
zł 

za cały rok 

5 zł max. 30 
zł 

za cały rok 

5 zł max. 30 
zł 

za cały rok 

5 zł max. 30 
zł 

za cały rok 

12. 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 
w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku 
na wypadek jego śmierci 

za dokument 40 zł 40 zł 40zł 40 zł 
40 zł 

40 zł 
40 zł 

13. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z 
tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą 
zawartą umowę: 

 
    

 
 

 

13.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.2 z innymi bankami/podmiotami  100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 
14. Opłata za obsługę blokady środków  jednorazowo  

0,5% 
min. 15 zł max. 200 

0,5% 
min. 15 zł max. 

200 

0,5% 
min. 15 zł max. 200 

0,5% 
min. 15 zł 
max. 200 

0,5% 
min. 15 zł 
max. 200 

0,5% 
min. 15 zł 
max. 200 

0,5% 
min. 15 zł 
max. 200 

15. Assistance miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
16 Powiadomienie SMS  Za każdy sms 

wysłany przez 
bank 12) 

0.20 zł 0.20 zł 0.20 zł 0.20 zł 0.20 zł 0.20 zł 0.20 zł 

17. Informacja o stanie salda na rachunku – podawana 

telefonicznie 13) 

Miesięcznie  5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 

18.  Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza Rachunku  
18.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5.00 zł 5.00zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 5.00 zł 
18.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 
19. zmiana rodzaju rachunku z indywidualnego na jednorazowo 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 10.00 zł 
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wspólny i odwrotnie  
20. Przyjęcie , zmiana lub odwołanie pełnomocnika 

/zmiana karty wzoru podpisów 

jednorazowo 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 0.00 zł 

 

1)       Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku  za miesiąc, w którym został otwarty i zamknięty . 

2) Warunkiem korzystania z ROR Classic są  stałe wpływy na rachunek z tytułu świadczeń lub należności w kwocie przekraczającej 400,00 zł  
3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od     
kwoty przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej. 
5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.6, w przypadku opcji kosztowej „OUR". 
6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 6.1.4 i 6.3.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru 
rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 
9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
11) Na życzenie klienta  
12) Pobierany zbiorczo na koniec miesiąca kalendarzowego  
13) Opłata pobierana od 01-03-2018 roku  
14) Podstawowy Rachunek Płatniczy 
15) 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 
16) 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. 

17) Opłata wynosi 0 zł, jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym z rachunku Konto Zasobne nie został wykonany przelew. W przypadku gdy w danym miesiącu kalendarzowym został wykonany przelew to bank pobierze opłatę w  

wysokości 0.25 %minimum  5 zł.  

18) Drugi i kolejny przelew w danym miesiącu kalendarzowym z rachunku Konto Zasobne zawsze powiększany jest o opłatę z punktu 4.2.2 ( tj. 0.25% min 5 zł). Bank pobiera dodatkową opłatę w wysokości 0.25% min. 5 zł również za  

        pierwszy przelew w przypadku, gdy w danym miesiącu kalendarzowym została już wykonana wypłata gotówkowa z rachunku Konto Zasobne. 

19) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków.  

20) Przy otwarciu rachunku minimalna wpłata wynosi 20 PLN przy rachunkach złotowych, 20 Euro przy rachunku walutowym w EURO. Nie dotyczy osób posiadających rachunek ROR.     

21) Opłata nie jest pobierana gdy Bank nie pobiera podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymanego świadczenia zagranicznego  
22) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 3 000 EURO należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od     
kwoty przewyższającej 3 000 EURO W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej.  
Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki 
awizowaną  
23) Maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł , nie więcej niż 5 przelewów na dobę  
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TAB. 1 a  Usługa BLIK   
 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 

pobierania 

Stawka 

1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 PLN 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

 

2.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za 

pośrednictwem Usługi BLIK 

od transakcji O PLN 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach : 

2.2.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych, zgodnie z zawartymi umowami1 

Od transakcji 0 PLN 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 4 PLN 

2.2.3 Przelew BLIK na telefon Od transakcji 0 PLN 
1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku 

 
 
Tab. 1 b Karta Debetowa VISA EURO 
  

 

Lp. Rodzaj usług (czynności)  Tryb pobierania 

Karta debetowa VISA 
EURO 

 
Stawka 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Opłata za wydanie karty debetowej jednorazowo 0 EUR 

1.2 Opłata za miesięczną obsługę karty debetowej1) miesięcznie 
1 EUR  

 

1.3 Wznowienie karty 
jednorazowo 

0 EUR 

1.4 Wydanie duplikatu karty2) 5 EUR 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1 

Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje  
płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do 
płatności  
bezgotówkowych3) 

od transakcji 0 EUR 
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2.2 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków3 

2.2.1 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków  
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami 4) 

od transakcji 

0 EUR 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju 3% min. 1,5 EUR 

2.2.3 

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy 
użyciu karty debetowej EURO do płatności 
gotówkowych w 
 ramach EOG w walucie EUR 

3% min. 1,5 EUR 

2.2.4 

zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 
w ramach 
EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz spoza EOG 

3% min. 2,5 EUR 

2.2.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,5 EUR 

2.2.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 2,5 EUR 

2.2.7 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,5 EUR 

3. Inne opłaty 

3.1 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 
jednorazowo 

od transakcji 0 EUR 

3.2 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

od zlecenia 2 EUR 

3.3 Sprawdzanie salda w bankomacie5) od transakcji 0 EUR 

 

1) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 

2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 

3) W przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego  w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami 

kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA. 

4) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.  

5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  

 
 

Tab. 2 Pozostałe rachunki bankowe  
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek  A’VISTA Rachunek oszczędnościowy dla SKO 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 

 

3.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0 zł 0 zł 

3.2 

3.2.1 pierwsza wypłata od kwoty 0 zł 0 zł 

3.2.2 kolejna wypłata od kwoty 0 zł 0 zł 

4. Przelewy krajowe 

4.1 Przelew wewnętrzny: 

4.1.1 w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 

4.1.2 w Systemie internetowym  0 zł 0 zł 

4.2.1 Wewnętrzny w placówce Banku za przelew 0 zł 0 zł 

4.3 Przelew zewnętrzny  - w placówce Banku 
za przelew 3zł 3 zł 

4.3.1 W systemie internetowym  Za przelew 0.5 zł 0.5 zł 

5.     

5.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy jednorazowo 0 zł 0 zł 

5.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 
za wyciąg 0 zł 0 zł 

5.3 
wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany 
pocztą za wyciąg 0 zł 0 zł 

5.4 
Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji przekazu 10) za dokument 0 zł 0 zł 

6. 
Sporządzenie historii rachunku na wniosek 
Posiadacza: 

   

6.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

 
 

3 zł max. 20 zł za 
cały rok 3 zł max. 20 zł za cały rok 

6.2 
za każdy miesiąc roku poprzedniego 5 zł max. 30 zł za 

cały rok 
5 zł max. 30 zł za cały rok 

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

za dokument 40 zł 40 zł 

8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów -za każdą zawartą 
umowę: 

   

8.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł - 

8.2 z innymi bankami/podmiotami   100 zł - 

9. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 10 zł - 

10. Wydanie książeczki jednorazowo 10 zł - 
11 Powiadomienie SMS  Za każdy sms wysłany przez 

bank 1) 
0.20 zł 0.20 zł  
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Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł od kwoty 
przewyższającej 20 000 zł W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł kwoty awizowanej  

1) Pobierany zbiorczo na koniec miesiąca kalendarzowego  
2) Opłata pobierana od 01-03-2018 roku  

 
 

 
 

12. Informacja o stanie salda na rachunku – podawana 
telefonicznie 2) 

Miesięcznie  5.00 zł 5.00 zł  
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Tab. 3 Oszczędności – Rachunki lokat w PLN  
 
Lp. Rodzaj usług ( czynności )  Tryb pobierania  Stawka  

1. Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku  Miesięcznie  0 zł 

3.  Wpłaty i wypłaty    

4.1 Wpłata gotówkowa Za wpłatę 0 zł 

4.2 Wypłata gotówkowa  Za wypłatę  0 zł 

5.  Przelewy krajowe    

5.1 Na rachunek w placówce Banku  Za przelew  0 zł 

5.2 Przelewy zewnętrzne w systemie Eliksir Za przelew 10 zł  

    

7. Za wydanie książeczki  Za książeczkę  1 zł 

8. 
Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych 
z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - 
za każdą zawartą umowę: 

  

8.1 z Bankiem jednorazowo 0 

8.2 z innymi bankami/podmiotami jednorazowo 100 zł 

 
 
 
 
KREDYTY  
Tab. 4 Kredyty gotówkowe  
 
 

Lp. Rodzaj Usługi ( Czynności )  Tryb pobierania 
STAWKA  

Klienci posiadający w Banku 

ROR CLASSIC 

Pozostali klienci 

1. 
Rozpatrzenie wniosku kredytowego -
prowizja przygotowawcza    

1.1 Kredyt do 5 000.00 zł jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

20zł 20zł 

 Kredyt powyżej 5 000.00 zł jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

50 zł 50 zł 

2. Udzielenie kredytu: Udzielenie kredytu:   
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2.1 Kredyt gotówkowy :    

2.1.1 Kredyt udzielony na okres do 2 lat  jednorazowo od 
kwoty kredytu 

4,0% nie mniej niż 50 zł 5,0% nie mniej niż 50 zł 

2.1.2 Kredyt udzielony na okres powyżej 2 lat  jednorazowo od 
kwoty kredytu 

5,0 % nie mniej niż 50 zł 6,0% nie mniej niż 50 zł 

2.2 Kredyt  w ROR 2)  jednorazowo od 
kwoty kredytu 

2,5% nie mniej niż 50zł 2,5% nie mniej niż 50 zł 

3. 
Uruchomienie kredytu na rachunek w 
innym banku krajowym  jednorazowo 10zł 10zł 

4. 
Spłata całości lub części kredytu przed 
terminem 

jednorazowo od 
kwoty wcześniejszej 

spłaty 

0% 0% 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu6) jednorazowo 
od kwoty 

prolongowanej 

1%do 2% min 40 zł 1%do 2% min 40 zł 

6. Podwyższenie kwoty kredytu    

6.1 
Kredyt udzielony na okres do 2 lat  jednorazowo 

od kwoty 
podwyższenia 

4,0% nie mniej niż 50 zł 5,0% nie mniej niż 50 zł 

6.2 
Kredyt udzielony na okres powyżej 2 lat  jednorazowo 

od kwoty 
podwyższenia 

5,0 % nie mniej niż 50 zł 6,0% nie mniej niż 50 zł 

6.3 Kredyt  w ROR  
jednorazowo 

od kwoty 
podwyższenia 

2,5% nie mniej niż 50zł 2,5% nie mniej niż 50 zł 

7. Zmiana innych postanowień Umowy 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

   

7.1 Przy kredycie do 20 000.00 zł za aneks 100 zł 100 zł 

7.2 Przy kredycie powyżej 20 000.00 zł za aneks 200 zł 200 zł 

8. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo   

8.1 Opinii Bankowej  Jednorazowo  50 zł5) 50 zł 5) 

8.2 Zaświadczenia  Jednorazowo  20 zł5) 20 zł5) 

9. Sporządzenie historii kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 30 zł 30 zł 

10. Sporządzenie kopii dokumentów na 
wniosek Kredytobiorcy 

Jednorazowo za 
dokument  

20 zł5) 20 zł5) 

11. 

 
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty3)    

11.1 Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS  Jednorazowo  0 zł 0 zł 

11.2 Wezwanie do zapłaty dla kredytów 
udzielonych po 11 marca 2016 roku  

Jednorazowo  0 zł 0 zł 

11.3 Pozostałe  Jednorazowo  25 zł 25 zł 

12. 
Inne czynności związane z kredytem na 
wniosek Kredytobiorcy4) jednorazowo 

Według kosztów 

rzeczywistych  

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.  

2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 
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3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu , przy uwzględnieniu maksymalnych kosztów  

za opóźnienie w spłacie zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim  
4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
5) Tabela zawiera kwoty netto , Od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio powiązanych z czynnością bankową   
6) Z uwzględnieniem maksymalnych poza odsetkowych kosztów kredytu zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim  

 
 
Tab. 4 A Kredyty wygodne 
 
 

Lp. Rodzaj Usługi ( Czynności )  Tryb pobierania 
STAWKA  

Klienci posiadający w Banku 

ROR CLASSIC 

Pozostali klienci 

1. 
Rozpatrzenie wniosku kredytowego -
prowizja przygotowawcza    

1.1 Kredyt do 5 000.00 zł jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

20 zł 20 zł 

 Kredyt powyżej 5 000.00 zł jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

50 zł 50 zł 

2. Udzielenie kredytu: Udzielenie kredytu:   

2.1 Kredyt udzielony na okres do 36 m-cy jednorazowo od 
kwoty kredytu 

3,5%  4,5%  

2.2 Kredyt udzielony na okres powyżej 36 
miesiecy 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

4% 5,0% 

3. 
Uruchomienie kredytu na rachunek w 
innym banku krajowym  jednorazowo 10zł 10zł 

4. 
Spłata całości lub części kredytu przed 
terminem 

jednorazowo od 
kwoty wcześniejszej 

spłaty 

0% 0% 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu6) jednorazowo 
od kwoty 

prolongowanej 

1%do 2% min 40 zł 1% do 2%  min 40 zł 

6. Podwyższenie kwoty kredytu    

6.1 
Kredyt udzielony na okres do 36 miesięcy  jednorazowo 

od kwoty 
podwyższenia 

3,5%  4,5%  

6.2 
Kredyt udzielony na okres powyżej 36 
miesięcy 

jednorazowo 
od kwoty 

podwyższenia 

4 %  5%  

7. Zmiana innych postanowień Umowy 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

   

7.1 Przy kredycie do 20 000.00 zł za aneks 100 zł 100 zł 

7.2 Przy kredycie powyżej 20 000.00 zł za aneks 200 zł 200 zł 

8. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo   

8.1 Opinii Bankowej  Jednorazowo  50 zł5) 50 zł 5) 

8.2 Zaświadczenia  Jednorazowo  20 zł5) 20 zł5) 

9. Sporządzenie historii kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 30 zł 30 zł 
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10. Sporządzenie kopii dokumentów na 
wniosek Kredytobiorcy 

Jednorazowo za 

dokument  

20 zł5) 20 zł5) 

11. 
 

Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty3)    

11.1 Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS  Jednorazowo  0 zł 0 zł 

11.2 Wezwanie do zapłaty dla kredytów 
udzielonych po 11 marca 2016 roku  

Jednorazowo  0 zł 0 zł 

11.3 Pozostałe   Jednorazowo  25 zł 25 zł 

12. 
Inne czynności związane z kredytem na 
wniosek Kredytobiorcy4) jednorazowo 

Według kosztów 
rzeczywistych  

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.  

2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 
3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu , przy uwzględnieniu maksymalnych kosztów za 

opóźnienie  
w spłacie zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim  

4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
5) Tabela zawiera kwoty netto , Od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio powiązanych z czynnością bankową   
6) Z uwzględnieniem maksymalnych poza odsetkowych kosztów kredytu zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tab. 5.A Kredyty hipoteczne i konsolidacyjne 

 

Lp. Rodzaj Usługi ( Czynności )  Tryb pobierania 
STAWKA 

Klienci posiadający w Banku 
ROR CLASSIC 

Pozostali klienci 

1. Prowizja przygotowawcza 1)2) Jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty  

0.1% nie mniej niż 100zł 0.1% nie mniej niż 100zł 

2. Udzielenie kredytu  Jednorazowo od kwoty 
kredytu  

Od 1,0 % do 3 %  Od 1,5 % 3 %  

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu  jednorazowo 0,1% min 150 zł 0.1% min 150 zł 

4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym 
banku krajowym 

Od przelewu 10zł 10zł 
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5. Spłata całości lub części kredytu przed 
terminem: 

Jednorazowo od kwoty 
wcześniejszej spłaty  

Zgodnie z umową Zgodnie z umową 

6. Zmiana terminów spłaty na wniosek 
Kredytobiorcy  

Od kwoty prolongaty  Od 1%do 2% min 100 zł Od 1% do 2% min 100 zł 

7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu 
na wniosek Kredytobiorcy 

   

7.1 Przy kredycie do 20 000.00 zł Za aneks 0.1% nie mniej niż 100 zł 0.1% nie mniej niż 100 zł 

7.2 Przy kredycie powyżej 20 000.00 zł Za aneks 0.1% nie mniej niż 150 zł 0.1% nie mniej niż 150 zł 

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

jednorazowo 10 zł 50 zł 

9. Badanie wpisów w księdze wieczystej 
nieruchomości 

Jednorazowo  10 zł 10 zł 

10. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

Za opinię  100 zł 6) 100 zł6) 

11. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

Za opinię  100 zł 6) 100 zł 6) 

12. Wydanie innych opinii i zaświadczeń 
bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

Za zaświadczenie 20 zł6) 20 zł6) 

13. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie spłaty 
kredytu 

Za inspekcje  100 zł 100 zł 

14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

Jednorazowo  30 zł 30 zł 

15. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 
Kredytobiorcy 

Za dokument  20 zł6) 20 zł6) 

16.  
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty Za upomnienie 4)    

16.1 Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS 4) Za upomnienie  0 zł 0 zł 

16.2 Wezwanie do zapłaty dla kredytów udzielonych po 
11 marca 2016 roku  

Za upomnienie  0 zł 0 zł 

16.3 Pozostałe   Za upomnienie  25 zł 25 zł 

17. Inne czynności związane z kredytem na 
wniosek Kredytobiorcy 5) Jednorazowo  Wg kosztów rzeczywistych  Wg kosztów rzeczywistych 

18. Opłata za administrowanie     

18.1 Okres kredytowania do 12 miesięcy ( włącznie)  Miesięcznie od salda 
kredytu 

0% 0% 

18.2 Okres kredytowania powyżej 12 m-cy Miesięcznie od salda 0.01% 0.01%  
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kredytu 

19. Wycena nieruchomości – sporządzenie operatu 

szacunkowego  

Wg kosztów rzeczywistych powiększonych o 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 5.B Kredyty mieszkaniowe  
 

Lp. Rodzaj Usługi ( Czynności )  Tryb pobierania 
STAWKA 

Klienci posiadający w Banku 

rachunek  ROR  

Pozostali klienci 

1. Prowizja przygotowawcza 1)2) Jednorazowo    

1a Kredyty na zakup nieruchomości   100.00 zł 200 zł 

2b Kredyty na budowę nieruchomości   0.1% nie mniej niż 100zł 0.1% nie mniej niż 200zł 

2. Udzielenie kredytu  Jednorazowo od kwoty 
kredytu  

Od 0.8 % do 3 %  Od 0.8 % 3 %  

3. Wydanie promesy udzielenia kredytu  jednorazowo 0,1% min 150 zł 0.1% min 150 zł 
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4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym 
banku krajowym 

Od przelewu 10zł 10zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed 
terminem: 

Jednorazowo od kwoty 
wcześniejszej spłaty 6) 

Zgodnie z umową  Zgodnie z umową 

6. Zmiana terminów spłaty na wniosek 
Kredytobiorcy  

Od kwoty prolongaty  Od 0,5% do 1,5% min 100 
zł 

Od 0,5% do 1,5% min 100 
zł 

7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu 
na wniosek Kredytobiorcy 

   

7.1 Przy kredycie do 20 000.00 zł Za aneks 0.1% nie mniej niż 100 zł 0.1% nie mniej niż 100 zł 

7.2 Przy kredycie powyżej 20 000.00 zł Za aneks 0.1% nie mniej niż 150 zł 0.1% nie mniej niż 150 zł 

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

jednorazowo 20 zł 50 zł 

9. Badanie wpisów w księdze wieczystej 
nieruchomości 

Jednorazowo  10 zł 10 zł 

10. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia 
kredytu na wniosek Kredytobiorcy 

Za opinię  100 zł 6) 100 zł6) 

11. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

Za opinię  100 zł 6) 100 zł 6) 

12. Wydanie innych opinii i zaświadczeń 
bankowych na wniosek Kredytobiorcy 

Za zaświadczenie 20 zł6) 20 zł6) 

13. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości 
stanowiącej zabezpieczenie spłaty 
kredytu 

Za inspekcje  100 zł 100 zł 

14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

Jednorazowo  30 zł 30 zł 

15. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 
Kredytobiorcy 

Za dokument  20 zł6) 20 zł6) 

16.  
Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty Za upomnienie 4)    

16.1 Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS 4) Za upomnienie  0 zł 0 zł 

16.2 Wezwanie do zapłaty dla kredytów udzielonych po 
11 marca 2016 roku  

Za upomnienie  0 zł 0 zł 

16.3 Pozostałe   Za upomnienie  25 zł 25 zł 

17. Inne czynności związane z kredytem na 
wniosek Kredytobiorcy 5)

 

Jednorazowo  Wg kosztów rzeczywistych  Wg kosztów rzeczywistych 
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18. Opłata za administrowanie     

18.1 Okres kredytowania do 12 miesięcy ( włącznie)  Miesięcznie od salda 
kredytu 

0% 0% 

18.2 Okres kredytowania powyżej 12 m-cy Miesięcznie od salda 
kredytu 

0.01% 0.01%  

19. Wycena nieruchomości – sporządzenie operatu 

szacunkowego  

Wg kosztów rzeczywistych powiększonych o 10% 

 

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.  
2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. 
3) Pierwsza inspekcja 0 zł 
4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu , przy uwzględnieniu            
      maksymalnych kosztów za opóźnienie w spłacie zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim  
4) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
5) Tabela zawiera kwoty netto , od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio powiązanych z czynnością bankową   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 6 Kredyty pozostałe  
 

Lp. Rodzaj Usługi ( Czynności )  Tryb pobierania 
STAWKA 

Klienci posiadający w 

Banku ROR CLASSIC 

Pozostali klienci 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja 
przygotowawcza 

   

1.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych    
1.1.1 Do 5 000.00 zł Jednorazowo od kwoty 

wnioskowanej  
10 zł 10 zł 

1.1.2 Powyżej 5 000.00 zł Jednorazowo od kwoty 
wnioskowanej 

40zł 40zł 
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1.2 kredyt z premią termomodernizacyjną, 

remontową lub kompensacyjną 

   

1.2.1 Do 5 000.00 zł Jednorazowo od kwoty 
wnioskowanej  

10 zł 10 zł 

1.2.2 Powyżej 5 000.00 zł Jednorazowo od kwoty 

wnioskowanej 
40zł 40zł 

1.3 Kredyt studencki  Jednorazowo od kwoty 

wnioskowanej 
0zł 0zł 

1.4  Kredyt sezonowy  Wg indywidualnych 
ustaleń  

  

1.5 Kredyt ekologiczny  Jednorazowo od kwoty 

wnioskowanej 
50 zł 50 zł 

2. Udzielenie kredytu    
2.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów 

słonecznych 

Jednorazowo od kwoty 

przyznanego kredytu  
4% 4% 

2.2 kredyt z premią termomodernizacyjną, 
remontową lub kompensacyjną 

Jednorazowo od kwoty 
przyznanego kredytu 

Od 1.5% do 2 %  Od 1.5% do 2 % 

2.3 kredyt studencki miesięcznie od kwoty 

raty 
1% 1%  

2.4 Kredyt sezonowy  Wg indywidualnych 

ustaleń  
  

2.5 Kredyt ekologiczny  Jednorazowo od kwoty 
przyznanego kredytu 

Od 1% do 2 %  Od 1% do 2 % 

3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym 

banku krajowym 

Jednorazowo  10zł 10zł 

4. Spłata całości lub części kredytu przed 

terminem- prowizja rekompensacyjna  
   

4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów 
słonecznych 

 0zł 0zł 

4.2 kredyt na termomodernizację  0zł 0zł 
4.2 pozostałe kredyty  0zł 0zł 
4.3 Kredyt ekologiczny   0zł 0zł 
5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu w tym   1%do 2%  min 25 zł 1%do 2%  min 25 zł 

5.1 
kredyt z premią termomodernizacyjną, 

remontową lub kompensacyjną 

jednorazowo od kwoty 

prolongowanej 
1%do 2%  min 25 zł 1%do 2%  min 25 zł 

5.2 
kredyt z dotacją na zakup kolektorów 

słonecznych 

jednorazowo od 
kwoty 
prolongowanej 

1%do 2%  min 25 zł 1%do 2%  min 25 zł 

5.3 kredyt studencki 
jednorazowo od kwoty 
prolongowanej 

1%do 2%  min 25 zł 1%do 2%  min 25 zł 
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5.4 Kredyt ekologiczny   1%do 2%  min 25 zł 1%do 2%  min 25 zł 
6. Podwyższenie kwoty kredytu    
6.1 kredyt z premią termomodernizacyjną, 

remontową lub kompensacyjną 

Od kwoty podwyższenia  Od 1,5 do 2 % min 25zł Od 1,5 do 2 % min 25 zł 

6.2 kredyt z dotacją na zakup kolektorów 

słonecznych 

Od kwoty podwyższenia  Od 1,5 do 2 % min 25zł Od 1,5 do 2 % min 25 zł 

6.3 Kredyt ekologiczny   Od 1 do 2 % min 25zł Od 1 do 2 % min 25zł 
7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu 

na wniosek Kredytobiorcy 
   

7.1 Przy kredycie do 20 000.00 zł jednorazowo 100 zł 100 zł 
7.2 Przy kredycie pow. 20 000.00 zł jednorazowo 150 zł 150 zł 
9. Wyciąg z rachunku kredytowego jednorazowo 20 ZŁ 20 ZŁ 
10. Wydanie opinii bankowych o spłacie kredytu 

oraz zabezpieczeniach na wniosek 
Kredytobiorcy 

Za opinię  100 zł4) 100 zł4) 

11 Wydanie zaświadczeń na wniosek 

Kredytobiorcy  

Za zaświadczenia  20 zł4) 20 zł4) 

11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

Jednorazowo  20 zł 20 zl.  

12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 
kredytobiorcy 

Za dokument  20 zł4) 20 zł4) 

13. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty2)    
13.1 Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS 4) 

Za upomnienie  0 zł 0 zł 

13.2 Wezwanie do zapłaty dla kredytów 
udzielonych po 11 marca 2016 roku  

Za upomnienie  0 zł 0 zł 

13.3 Pozostałe   Za upomnienie 25 zł 25 zł 

14. 
Inne czynności związane z kredytem na 
wniosek Kredytobiorcy3) jednorazowo 

Wg kosztów 
rzeczywistych  

Wg 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.  

2) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, przy uwzględnieniu maksymalnych kosztów za opóźnienie  
w spłacie zgodnie z ustawa o kredycie konsumenckim  

3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się 
Tabela zawiera kwoty netto , od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio powiązanych z czynnością bankową  
 
Tab. 7  Usługi różne 

Lp. Rodzaj Usługi ( Czynności )  Tryb pobierania 
STAWKA 

Klienci posiadający w 
Banku ROR CLASSIC 

Pozostali klienci 

1. Wydanie opinii o kliencie na wniosek klienta  Jednorazowo  50 zł4) 50 zł4) 

 Wydanie zaświadczenia na wniosek klienta  Jednorazowo 20 zł 4) 20 zł4) 

 Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty    
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 Wezwanie do zapłaty bez potwierdzenia odbioru do 
kwoty zaległości nie przekraczającej 20 zł 

Za upomnienie 10zł 10zł 

 Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS  Za upomnienie 10 zł 10 zł 

 Pozostałe  Za upomnienie 25 zł 25 zł 

 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie 
informacji stanowiących tajemnicę bankową 
uprawnionym osobom, organom i 
instytucjom, określonym w art. 105 Prawa 
bankowego1 

jednorazowo 

5 zł lub na zasadach 

wzajemności 

5 zł lub na zasadach 

wzajemności 

 Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu:    

 Krajowego za stronę 

 
5zł 5 zł 

 Zagranicznego 10 zł 10 zł 

 Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie 
do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku 
Klienta o usunięcie jego danych w rachunku 
zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem 
określonym w art.105a ust.4 Prawa 
bankowego lub przed upływem okresu 
dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie informacji niejawnych - 
DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) 

za dokument 

stawka za 
standardową 

pojedynczą korektę 
danych wg 

obowiązującego 
cennika BIK S.A. 

+ 30 zł 

stawka za 
standardową 

pojedynczą korektę 
danych wg 

obowiązującego 
cennika BIK S.A. 

+ 30 zł 

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

jednorazowo 25 zł 25 zł 

 Postępowanie wyjaśniające, korespondencja 

z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta2) 

jednorazowo 40 zł + koszty 

rzeczywiste 

40 zł + koszty 

rzeczywiste 

 Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu 

depozytowego 

za depozyt 20zł 20zł 

 Przechowywanie depozytu3):    

 duplikatów kluczy miesięcznie od 20 zł 20 zł 

 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za 
wyjątkiem papierów wartościowych 

dokumentu 20 zł 20 zł 

 papierów wartościowych (bonów 
skarbowych, obligacji itp.) 

rocznie od wartości 
dokumentu 

1 % 
min. 5 zł max. 100 zł 

1 % 
min. 5 zł max. 100 zł 

 innych rzeczy ruchomych za depozyt 20 zł 20 zł 

 Opłata za ksero kopie dokumentów 
wymaganych od klienta w tym wydruk 

dokumentów z systemów informatycznych  

Za stronę 0.30 zł4) 0.30 zł4) 

 Wycena nieruchomości – sporządzenie 
operatu szacunkowego  

Wg kosztów rzeczywistych powiększonych o 10% 

 Poszukiwanie rachunków – na nazwisko 

jednej osoby , zlecone przez składającego 
zapytanie  

Od zapytania 25 zł 

1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 

2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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3) 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 
4) Tabela zawiera kwoty netto , od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio powiązanych z czynnością bankową   

 
Tabela 8 Czynności kasowe w złotych  
    
1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki1): Od kwoty transakcji  

1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku Od kwoty transakcji 0 zł 

1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku                              Od kwoty transakcji 0,2%  zł 

1.3 
instytucje niekomercyjne  działające na rzecz gospodarstw 

domowych  
Od kwoty transakcji wg. zawartych  umów 

1.4 Rolników Od kwoty transakcji 0 zł 

1.5 
wpłaty różne na rachunki prowadzone w innych bankach 

krajowych  

Od kwoty transakcji Do 31-10-2022  0,5% min 3zł max 200 zł 

Od kwoty transakcji Od  01-11-2022  0,5% min 4zł max 250 zł 

2. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi 
Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu 
oszczędnościowego 

Od kwoty transakcji wg porozumienia 

3. 
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub 

banknotów zniszczonych na obiegowe: 
Od transakcji  

3.1 do 10 szt. Od transakcji 0 zł 

3.2 powyżej 10 szt. Od transakcji  0 zł 

4.  Wypłaty gotówkowe: Od kwoty transakcji  

4.1 Rolnicy Od kwoty transakcji 0,2 % 

4.2 osób prywatnych prowadzone w Banku  Od kwoty transakcji 0 

4.3 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku                                       Od kwoty transakcji 0,2%   

4.4 
instytucje niekomercyjne  działające na rzecz gospodarstw 
domowych  

Od kwoty transakcji 0,2% 

 


