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 e) Pakiet Konto TAK - przeznaczony dla klientów indywidualnych

    e) Pakiet "Wiele za niewiele"- dla klientów instytucjonalnych 

    d) Pakiet Prestiż+ - dla klientów instytucjonalnych 

   f) Rachunki Wspólnot Mieszkaniowych i Ogrodów Działkowych

   g) Rachunki Stowarzyszeń, Związków Zawodowych, Fundacji

11. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi, za wyjątkiem przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie zastosowanych zasad ich naliczania.

12. Od jednostek i zakładów budżetowych pobiera się prowizję i opłaty zgodnie z zawartymi umowami.

   c) Pakiet Agro - dla rolników indywidulanych 

17. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielanych ze środków na  podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia  tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w taryfie.

   a) Pakiet Internet +, 

18. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd może 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. 

4. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej o ile strony nie ustaliły inaczej 

6. Opłaty i prowizje za czynności i usługi bankowe pobierane sa zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:                                                                                      

   a) niezwłocznie, w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji,                                                                                                                                                                                                         

   b) cyklicznie,

   c) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiedzy klientem a Bankiem Spółdzielczym w Kobierzycach.

8. W przypadku klientów indywidualnych opłata miesięczna za prowadzenie rachunku pobierana jest po jednym miesiącu od otwarcia rachunku

9. W przypadku klientów indywidualnych opłaty roczne są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od pobrania opłaty.

10. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Kobierzycach mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak 

niż raz na kwartał.

20. Obciążenie rachunku z tytułu rozliczenia operacji dokonanych w kraju i za granicą, opłat, prowizji lub należności związanych z używaniem karty, karty mobilnej dokonywane jest w walucie rachunku 

1. Bank Spółdzielczy w Kobierzycach pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe od klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat.  

2. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 
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3. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych  groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejszej niż 0,5 grosza pomija się a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę  

5. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, zgodnie z dyspozycją klienta. do którego jest wydana karta 

   b) Pakiet Junior - przeznaczony dla klientów indywidualnych od 13 - 18 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 18 lat pakiet przekształaca się na Pakiet Młodzieżowy), 

16. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów

   a) Pakiet Firma + - dla klientów instytucjonalnych 

7. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.6 pkt b, pobierane są w następujących terminach:                                                                                                                                            

   a) 5-tego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłaty za prowadzenie rachunku,                                                                                                                                                               

13. Nie pobiera się opłat i prowizji za poszukiwanie rachunków bankowych  i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w   art.105 ust.1pkt.2 Pr. Bankowego.

15. Klienci indywidualni mogą wybrać dowolny pakiet taryfowy: 

14. W przypadku gdy Taryfa określa prowizje „od - do" w odniesieniu do kredytów dotyczących klientów instytucjonalnych Zarząd indywidualnie ustala wysokość stawki z uwzględnieniem stopnia ryzyka.

   c) Pakiet Młodzieżowy - przeznaczony dla klientów indywidualnych od 18 - 30 roku życia (od miesiąca następującego po ukończeniu przez klienta 30 lat pakiet przekształaca się na Pakiet Internet), 

21. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Kobierzycachch.

   d) Pakiet Rachunki Rodzinne - przeznaczony dla klientów indywidualnych którym przyznano niepodlegające egzekucji świadczenia, do rachunku nie są wydawane karty debetowe (wpłaty na rachunek rodzinny mogą być dokonywane wyłącznie z rachunków 

bankowych jednostek wypłacających świadczenia niepodlegające egzekucji), 

   b) Pakiet Biznes + - dla klientów instytucjonalnych 

19. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.



4)  polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę;
5)  polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty 

oraz euro;

13) obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

11)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych - usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia 

umożliwiającego taka wypłatę lub w placówce dostawcy;

12)     wydanie karty płatniczej - usługa polegającą na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

1)  kredyt w rachunku płatniczym – usługa, o której mowa w art. 2 pkt. 16b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwana dalej „ustawą”;

2)  polecenie przelewu – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie, które mają zastosowanie do Rozdziałów dotyczących klientów indywidualnych  należy rozumieć:

6)  polecenie zapłaty – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

7)  powiadamianie SMS - usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;
8)  prowadzenie rachunku płatniczego - usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub 

zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta;

9)  sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci 

papierowej albo elektronicznej;

10)     transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych - usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z 

fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;

3)  polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują 

działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);

19)  usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty 

debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

20)     zlecenie stałe - usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

14)     obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza ustalony limit kredytowy; 

15)     wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym - usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym

 lub usługach świadczonych konsumentowi;

16)     wypłata gotówki - usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

17)     wpłata gotówki - usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

18)  usługa bankowości telefonicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez telefon za pośrednictwem infolinii dostawcy, umożliwiająca w szczególności sprawdzenie salda rachunku płatniczego 
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Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

PAKIET 

INTERNET+

PAKIET 

JUNIOR 13-

18lat

PAKIET 

MŁODZIEŻOWY 

18-30 lat

PAKIET 

RACHUNKI 

RODZINNE

PAKIET 

"Konto TAK"

Podstawowy rachunek 

płatniczy

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0,00 zł /10 zł ¹ 0,00 zł 0,00 zł / 4,00 zł³ bez opłat 1,00 zł bez opłat

Prowadzenie rachunku EUR,USD - bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat nie dootyczy 

2.
Wpłata gotówki dokonywana na rachunek w placówce Banku 

-

a) wpłaty gotówkowe w banknotach
10,00 zł bez opłat bez opłat nie dotyczy 1,00 zł bez opłat

b) wpłaty gotówkowe w bilonie

do 50 szt. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opałat bez opałat

od 50 do 500 szt. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opałat

powyżej 500 szt. za każde 100 szt. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opałat

3.
Wypłata gotówki z rachunku PLN, EUR, USD dokonywana w placówce banku

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

Polecenie przelewu

1) złożonych w formie papierowej

a) wewnętrznego na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce 10,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opłat

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i US

10,00 zł 1,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym  bez 

opłat, każda kolejna 

5,00 zł ⁵)

c) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 

minut (nie pobiera się   opłaty, o której mowa w ptk.   b;  max. kwota przelewu 5.000,00 

zł) 
20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł

d) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu 

SORBNET 
30,00 zł - 30,00 zł nie dotyczy 30,00 zł 30,00 zł

e) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu 

Express Elixir 
20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł

f) sporządzone na podstawie dokumentu źródłowego przez pracownika banku np.. 

faktury
2-krotność stawki podstawowej  wynikającej z pkt. 1 a)-e)

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a) na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat

b) na rachunki w innych bankach  w tym ZUS i US 0,00 zł bez opłat 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym  bez 

opłat, każda kolejna 

1,00 zł ⁵)

c) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 

minut ( max. kwota przelewu 5.000,00 zł) 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł

d) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu 

Express Elixir 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł nie dotyczy 6,00 zł 6,00 zł

Zlecenie stałe

1. zlecenie stałe złożone w formie papierowej

a) przyjęcie zlecenia stałego w oddziale
za każdą 

dyspozycję
15,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opłat

b) realizacja na rachunki BS w Kobierzycach 10,00 zł bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

c) realizacja na rachunki w innych bankach 10,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

1,50 zł 
⁵) 

2. zlecenie stałe złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a) przyjęcie zlecenia stałego w systemie internet banking
za każdą 

dyspozycję
bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat

b) realizacja na rachunki BS w Kobierzycach bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat

c) realizacja na rachunki w innych bankach bez opłat 1,50 zł 1,50 zł nie dotyczy 1,50 zł

pięć dyspozycji w 

miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 1,5 

zł 
⁵) 

3. modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego

a) złożona w formie papierowej 5,00zl 5,00zl 5,00zl bez opłat 5,00zl bez opłat

b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej bez opłat 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł bez opłat

4. odwołanie zlecenia stałego
za każdą 

dyspozycję
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł bez opłat

5. realizacja zaległego zlecenia stałego (opłata dodatkowo pobierana od każdego 

zlecenia)
za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opłat

Polecenie zapłaty 

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł bez opłat 3,00 zł bez opłat

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł bez opłat 2,00 zł bez opłat

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 

zgody polecenia zapłaty na korzystanie z polecenia zapłaty
4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł bez opłat 4,00 zł bez opłat

d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opłat

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), w tym podstawowych rachunków płatniczych (PRP)

za każdy przelew4.

5.

6.

za każdy przelew

za każdą 

dyspozycję

za każdą 

dyspozycję

1.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

za każdy przelew

za każdą wpłatę, 

dodatkowa 

prowizja, 

pobierana 

niezależnie od 

opłaty wg pkt a)

5
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7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
10,00 zł - 10,00 zł nie dotyczy 10,00 zł bez opłat

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 

a) sporządzenie i odbiór wyciagu bankowego w placówce prowadzącej rachunek (raz w 

miesiącu)
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w przypadku jeśli klient korzysta z 

elektronicznych kanałów dostępu (raz w miesiącu) 
10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w przypadku jeśli klient nie korzysta z 

elektronicznych kanałów dostępu (raz w miesiącu) bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

d) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

e) sporządzanie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek (po 

każdej zmianie salda) za każdy wyciąg 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

9. Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunku płatniczym
za każde 

zaświadczenie

24,60 w tym 

VAT

24,60 w tym 

VAT
24,60 w tym VAT bez opłat

24,60 w tym 

VAT
bez opłat

10.
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą 

dyspozycję
20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł bez opłat 20,00 zł bez opłat

11.
Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub notarialnego 

aktu poświadczenia dziedziczenia

 od każdego 

spadkobiercy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat 20,00 zł bez opłat

12.
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

za każdą 

dyspozycję 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł nie dotyczy 20,00 zł bez opłat

13.
Za zmianę pakietu

za każdą 

dyspozycję
100,00 zł nie dotyczy 100,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14.
Za sporządzenie i wysłanie informacji o powstaniu zadłużenia na rachunku ROR 

(nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym)
za każdą 

informację 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 10,00 zł

15. SMS Banking za każdy SMS 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł nie dotyczy 0,70 zł 0,70 zł

16. Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej

   a) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej do istniejącego rachunku jednorazowo bez opłat 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat

   b) przekazanie posiadaczowi rachunku numeru HASŁA dostępu za Hasło bez opłat 0,00 zł 0,00 zł nie dotyczy bez opłat bez opłat

   c) odblokowanie usługi bankowości elektronicznej jednorazowo 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 1,00 zł bez opłat

   d) przekazanie posiadaczowi rachunku kolejnego HASŁA dostępu jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 5,00 zł 5,00 zł

   e) opłata za korzystanie z usługi miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat

f) autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(wysłanie 5-ciu pierwszych haseł SMS w danym miesiącu jest bezpłatne)  
za każdy SMS bez opłat 0,20 zł 0,20 zł nie dotyczy 0,20 zł 0,20 zł

   g) udostępnienie usługi PIN na SMS jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bez opłat bez opłat

18. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
za każde 

zestawienie
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

19. Doładowanie telefonu
za każde 

doładowanie
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

20. Ustanowienie blokady na rachunku
za każdą 

dyspozycję

a) na rzecz BS Kobierzyce bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rzecz innych innych osób lub podmiotów 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

¹ 0,00 zł jeśli limit w koncie na kwotę co najmniej 1 000,00 zł

³ 0,00 zł gdy minimalny wpływ na konto z miesiąca poprzedniego wynosi 1 000,00 zł w przeciwnym wypadku 4,00 zł

⁵ Do limitu 5 bezpłatnych transakcji w miesiącu kalendarzowym uwzględnia się czynności, o których mowa w ust.4 pkt.1) lit.b,  ust.4 pkt.2) lit.b, ust.5 pkt.1 lit.c, ust.5 pkt.2) lit.c, ust.6.pkt.2 lit.b oraz czynności określone w taryfie prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe-waluty wymienialne Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Rozdział I Płatności w obrocie dewizowym ust. 4 i 5.

17.

-

8.
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Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie i prowadzenie rachunków oszczędnościowych

a) otwarcie rachunku bez opłat

b) prowadzenie rachunku bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek oszczędnościowy - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe lub dyspozycje przelewu z rachunku oszczędnościowego za każdą wypłatę
jedna wypłata w miesiącu kalendarzowym bez opłat, każda kolejna 10,00 

zł
*)

Realizacja przelewów

a) na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce
jeden przelew w miesiacu kalendarzowym bez opłat, za każdy kolejny 

10,00zł*

b) na rachunki prowadzone w innych bankach 
jeden przelew w miesiacu kalendarzowym bez opłat, za każdy kolejny 

10,00zł*
c) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu SORBNET  ( nie pobiera się opłaty, o 

której mowa w ptk. b) 30,00 zł

d) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 minut ( nie pobiera się   opłaty, 

o której mowa w ptk.   b;  max. kwota przelewu 5.000,00 zł)
10,00 zł

e) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu Express Elixir (nie pobiera się opłaty, 

o której mowa w ptk. b)
10,00 zł

5. Sporządzenie i przesłanie wyciągu bankowego za pośrednictwem operatora pocztowego - bez opłat

6. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia o stanie oszczędności
za każde 

zaświadczenie
24,60 zł w tym VAT

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem oszczędnościowym 
za każdą 

dyspozycję
10,00 zł

8.
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci 

za każdą 

dyspozycję
15,00 zł

9. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub  notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
od każdego 

spadkobiercy
15,00 zł

10. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 20,00 zł

*)Bank Spółdzielczy w Kobierzycach nie pobiera opłaty od jednej operacji w miesiącu kalendarzowym niezależnie od tego, czy jest to operacjia w formie gotówkowej, czy też w formie bezgotówkowej.

Rozdział 2. Rachunki oszczędnościowe

1. -

4. za każdy przelew

7



Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie rachunku i prowadzenie 

a) terminowej lokaty oszczędnościowej bez opłat

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe

 a) prowadzone w BS Kobierzyce 0,00 zł

 b) prowadzone w innych bankach 5,00 zł

 c) przelewy z książeczek a'vista na rachunki prowadzone w BS
4,00 zł

 d) przelewy z książeczek a'vista na rachunki w innych bankach
4,00 zł

 c) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu SORBNET (nie pobiera się 

opłaty, o której mowa w ptk. b,d) 30,00 zł

 d) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 minut (nie pobiera się 

opłaty, o której mowa w ptk. b,d) max. kwota przelewu 5.000,00 zł 10,00 zł

 e) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu Express Elixir (nie pobiera 

się opłaty, o której mowa w ptk. b,d) max. kwota przelewu 5.000,00 zł 10,00 zł

5. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia o stanie oszczędności
za każde 

zaświadczenie
24,60 zł w tym VAT

6. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do  terminowej lokaty oszczędnościowej za każdą dyspozycję 10,00 zł

7.
Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na 

wypadek śmierci 
za każdą dyspozycję 15,00 zł

8. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia
od każdego 

spadkobiercy
15,00 zł

Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej :

a) na rzecz BS Kobierzyce bez opłat

b) na rzecz innych osób lub podmiotów 20,00 zł

10. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnosciowej za każde zgłoszenie 10,00 zł

11. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej za każdą książeczkę 10,00 zł

12. Umorzenie utraconej książeczki za każdą książeczkę 10,00 zł

13. Likwidacja książeczki a'vista za każdą książeczkę 5,00 zł

Rozdział 3. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych

9. za każdą dyspozycję

1. -

4.
za każdy przelew
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Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 4. Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (debetowe)

Podstawowy rachunek 

płatniczy

MasterCard Visa 

MasterCard 

Młodzieżowa/ Visa 

Młodzieżowa (Pakiet 

Junior 13-18 lat)

MasterCard 

Młodzieżowa / Visa 

Młodzieżowa (Pakiet 

Młodzieżowy 18-30 

lat)

Mastercard / VISA 

do Konta TAK!
Mastercard

Wydanie  karty płatniczej dla:

a) posiadacza rachunku                                                           25,00 zł / 0,00 zł ᶟ 25,00 zł 0,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b) współposiadacza rachunku 25,00 zł / 0,00 zł ᶟ 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) osoby wskazanej  25,00 zł / 0,00 zł ᶟ 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej lub duplikatu w przypadku uszkodzenia             za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł

3.
Wznowienie karty, wydanie kolejnej karty  posiadaczowi, współposiadaczowi rachunku 

lub osobie wskazanej   
za każdą kartę 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 0,00 zł

a) Obsługa karty debetowej (opłata roczna pobierana od drugiego roku użytkowania 

pierwszej karty)                                      
   roczna 25,00 zł / 0,00 zł ᶟ 25,00 zł 0,00 zł 25,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b) obsługa karty debetowej (opłata miesięczna -brak opłaty w przypadku wykonania 

operacji bezgotówkowych powyżej 300 zł miesięcznie)                                      
miesięczna 5zł / 0 ,00 zł ᶟ 5,00 zł 0,00 zł 3,00 zł 0,00 zł⁴ 0,00 zł

5. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 0,00 zł

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

Wypłata gotówki:                   

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych        bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a            5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

pięć rozliczonych wypłat 

w miesiącu 

kalendarzowym bez 

opłat, każda kolejna 

5,00 zł

c) w kasach banków (przy użyciu terminala POS¹)       naliczana od wypłaconej kwoty 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł 3% min.4,50 zł bez opłat

d) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG⁵)       
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
5,00 zł / 0,00 zł ᶟ 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy

e) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)       
 naliczana od wypłaconej kwoty 3% min.4,50 zł / 0,00 zł ᶟ 3% min. 10,00 zł 0,00 zł

3% min.4,50 zł (10,00 zł 

w przypadku karty Visa)
3% min. 10 zł nie dotyczy

1.

4.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

7.

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

Tryb pobierania opłaty

Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

za każdą kartę
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Taryfa Prowizji i Opłat

8.

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
5,00 zł/0 ,00 zł ᶟ 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł

9. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back         
za każda wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
2,00 zł / 0,00 zł ᶟ 2,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

10. Wydanie pierwszego numeru PIN             

a) przesyłka papierowa   za każdy numer PIN 5,00 zł / 0,00 zł ᶟ 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

b) za pomocą sms   za każdy numer PIN 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

11. Wydanie nowego numeru PIN                    za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 0,00 zł

12.

Zmiana PIN w bankomatach:                                                                                                      

a) banków SGB                                                                                                                               

b) innych, niż wskazane w pkt. a                                                                                                                                                           

za każdą zmianę                   
 5,00 zł

10,00 zł

 5,00 zł       

10,00 zł

 5,00 zł       

10,00 zł

 5,00 zł       

10,00 zł

 5,00 zł       

10,00 zł

 5,00 zł       

10,00 zł

13.

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:                                                                      

a) banków SGB                                                                                                                                

b) innych, niż wskazane w pkt. a

za każde sprawdzenie
1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

1,00 zł

2,00 zł

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych  miesięcznie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta               za każdą przesyłkę 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

16.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych)

za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

Transakcje bezgotówkowe  

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

18. Opłata za przewalutowanie transakcji kartowej dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

bez prowizji 3% 3% 3%
karta Visa - 3%                    

karta Mastercard - bez 

opłat

bez opłat

¹ pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

² pod warunkiem, że dane urządzenie umożliwia dokonanie takiej wypłaty

ᶟ dotyczy pakietu "konto za złotówkę" promocja karta MasterCard obowiązuje 4 lata od dnia wydania karty 

⁴ 0 zł w przypadku dokonania minimum pięciu transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym wypadku - 5 zł

17.

⁵
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
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Taryfa Prowizji i Opłat

Karty przedpłacone

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

MasterCard                               

[karta bez funkcji 

zbliżeniowej]

1. Wydanie karty płatniczej i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty bez opłat

3. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty bez opłat

5 Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) bez opłat

Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę

a) banków SGB 5,00 zł

b) innych, niż wskazane w pkt a 10,00 zł

7. Wydanie nowego numeru PIN                    za każdy numer PIN 10,00 zł

Wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A.  i zrzeszonych banków spółdzielczych

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
bez opłat

b) w kasach banków SGB-przy użyciu terminala POS¹ 1,50 zł

c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt a 3,00 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS*)
naliczana od wypłaconej kwoty 3% min. 4,50 zł

e) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG²)       3,00 zł

f) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG)       3% min. 4,50 zł

9.
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych (na terytorium innego państwa członkowskiego EOG)
naliczana od wypłacanej kwoty 3,00 zł

10. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie bez opłat

Transakcje bezgotówkowe bez prowizji

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; bez prowizji

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa człnkowskiego EOG);
bez prowizji

¹ pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

6.

 -
11.

8.

²
Państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)                                                                                                                                                     
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Karty kredytowe

karty bez funkcji 

zbliżeniowej

MasterCard/Visa MasterCard Gold Visa

1. Wydanie karty płatniczej dla: za każda kartę

a) głównej bez opłat bez opłat bez opłat

b) dołączonej bez opłat bez opłat bez opłat

2.

Obsługa karty kredytowej (opłata niepobierana w pierwszym roku użytkowania 

pierwszej karty)                                                                                             

1) głównej                                                                                                                                          

2) dołączonej

rocznie, z góry za każdy rok 

ważności karty (pierwszej i 

wznowionych)

                                                                        

55,00 zł                        55,00 

zł

-

                                                                                        

55,00 zł            55,00 

zł

3. Obsługa karty kredytowej -Opłata roczna za kartę

z dołu po każdym roku 

ważności karty (pierwszej i 

wznowionej) liczona za każdą 

kartę

- 150,00 zł **  -

4. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce utraconej za każda kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

5. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każda kartę 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

6. Wznowienie karty za każda kartę bez opłat bez opłat bez opłat

7. Zastrzeżenie karty za każdą kartę bez opłat bez opłat bez opłat

8. Wypłata gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS*) 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

c) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt. a 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS*) 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

e) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG⁵)       3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł 3% min 6,00 zł

f) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG⁵)       3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł 3% min 7,00 zł

9. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

10. Wydanie pierwszego numeru PIN bez opłat bez opłat bez opłat

11. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

12. Zmiana limitu kredytowego bez opłat bez opłat bez opłat

13. Minimalna kwota do zapłaty

naliczana zgodnie z 

regulaminem funkcjonowania 

kart kredytowych i umową

5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł 5% min 50,00 zł

14.
Opłata za wysłanie upomnienia  (nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym) lub 

wezwania do zapłaty-w przypadkach określonych w umowie o kartę
za każde upomnienie/wezwanie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji płatniczych na życzenie klienta za każde zestawienie 2,58 zł 2,58 zł 2,58 zł

16. Opłata za przewalutowanie transakcji kartowej dokonanej w walucie innej niż PLN

naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

3% (dot. Kart Visa) nie dotyczy 3% (dot. Kart Visa)

17. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy równowartość 148 EUR***

18. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju za każdą kartę nie dotyczy równowartość 95 EUR***

** opłata nie jest pobierana w przypadku wykonania w ciągu roku transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 24 tys. zł.

Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, naliczana od 

wypłaconej kwoty, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
karty z funkcją zbliżeniową
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Taryfa Prowizji i Opłat

Karty walutowe

1. Wydanie karty jednorazowo za każdą kartę 1,5 EUR; 2 USD

2. Obsługa karty miesięcznie za każdą kartę 1 EUR, 1,5 USD, 

3. Wypłata 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) 1 EUR, 1 USD, 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 

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

10)
3% min. odpowiednio 1.50 

EUR, 2 USD,

5) w bankomatach za granicą  1.50 EUR, 2 USD, 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
0.5 EUR, 0,5 USD, 

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1.50 EUR, 2 USD, 

6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR, 1 USD, 

8. Zestawienie transakcji płatniczych przesyłane do klienta miesięcznie

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,6 USD, 

2) w formie elektronicznej bez opłat

Instrument płatniczy BLIK

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK 0,00 zł

2. Uzytkowanie BLIK 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki: 

a) w bankomata sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 0,00 zł

b) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 0,00 zł

c) 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 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłatyLp

naliczana od wypłacanej kwoty

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji

Karty z funkcją 

zblizeniową MasterCard 

do rachunków 

oszczednościowych w 

EUR/USD

stawki w walucie 
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Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki dla klientów indywidualnych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Prowizja za udzielenie kredytu:

1) kredytu gotówkowego:

a) dla posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w Banku  z miesięcznymi wpływami środków min. 1 000,00zł w 

miesiącu poprzednim 5,00%

b) dla pozostałych Klientów 7,00%

2) kredytu w rachunku płatniczym (kredyt odnawialny w ROR):

a) udzielenie kredytu
2% (minimum 50,00 zł)

b) odnowienie kredytu zgodnie z prowizją za udzielenie kredytu w dniu podpisania 

umowy kredytowej

3) Kredyty hipoteczne

a) kredytu mieszkaniowego:

a) dla posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w Banku 1,50%

b) dla pozostałych Klientów 2,00%

b) pożyczki hiptecznej i kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie 

a) dla posiadaczy ROR lub rachunku bieżącego w Banku 2,50%

b) dla pozostałych Klientów 3,00%

c) kredytu konsolidacyjnego 3,00%

2 Opłata za wystawienie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł

3 Opłata za wydłużenie decyzji kredytowej naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki 0,10% (min. 100,00 zł max. 500,00 zł)

4 Opłata za rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę warunków umowy za każdy wniosek 100,00 zł

5 Prowizja za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                              naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo 3,00% (minimum  100,00 zł)

6 Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty oraz zmiany rachunku 

technicznego na ROR w Banku                                                                                                                             
naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty (tj. kwoty aktualnego zadłużenia 

wraz z pozostałą do wypłaty kwotą kredytu/pożyczki), płatna jednorazowo  (w dniu 

podpisania aneksu) 

0,10% (minimum 100,00zł)

7

Opłata za zmianę warunków umowy kredytowej niewymagającej aneksu za każdą zmianę 50,00 zł

8 Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby trzeciej
za każdy wniosek 100,00 zł

9 Opłata za przygotowanie umowy o przejęcie długu 
naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo 0,50% (minimum 100,00zł)

10 Opłata za wystawienie zaświadczenia wyrażającego zgodę na bezciężarowe odłączenie 

nieruchomości/części nieruchomości
za każde zaświadczenie 200,00 zł

11 Opłata za wystawienie zaświadczenia wyrażającego zgodę na wypłatę odszkodowania Kredytobiorcy z 

tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku
za każde zaświadczenie 50,00 zł

12 Opłata za wystawienie zaświadczenia  na wniosek klienta stwierdzającego:

a) brak zadłużenia za każde zaświadczenie 61,50 zł w tym VAT

b) wysokość zadłużenia (do trzech kredytów) 123,00 zł wtym VAT

c) wysokość zadłużenia (powyżej trzech kredytów) 246,00 zł w tym VAT

13 Opłata za wystawienie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 61,50 zł w tym VAT

14 Opłata za wystawienie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu 

rejestrowego lub przewłaszczenia za każdy duplikat 61,50 zł w tym VAT

15 Opłata za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta za każdy harmonogram bez opłat

16 Opłata inspekcje nieruchomości będącej przedmiotem zakupu lub zabezpieczenia kredytu*

*opłata jest pobierana w przypadku kredytów mieszkaniowych każdorazowo przy uruchomieniu kredytu 

oraz kolejnych transz kredytu 
za każdą inspekcję 150,00 zł

17 Opłata za wykonanie usługi oceny wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie 

kredytu/pożyczki w przypadku gdy Klient nie przedstawia wyceny nieruchomości
naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki 0,10% (minimum 100,00 zł)

Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu (nie więcej niż jednego w miesiącu) w przypadkach określonych 

w umowie kredytu/pożyczki

a) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21.07.2017 r. 10,00 zł

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22.07.2017 r. bez opłat

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim bez opłat

Opłata za sporządzenie i wysłanie upomnienia (nie więcej niż jednego w miesiącu) w przypadkach 

określonych w umowie kredytu/pożyczki
a) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21.07.2017 r. 20,00 zł

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22.07.2017 r. bez opłat

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim bez opłat

Opłata za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie 

kredytu/pożyczki

a) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone do dnia 21.07.2017 r. 20,00 zł

b) kredyty/pożyczki z zabezpieczeniem hipotecznym udzielone od dnia 22.07.2017 r. bez opłat

c) kredyty konsumenckie w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim bez opłat

21 Opłata za niedostarczenie w terminie dokumentów finansowych, dokumentów dotyczących zabezpieczeń 

oraz innych przewidzianych w umowie kredytowej i umowach zabezpieczeń
za każdy miesiąc w którym nie dostarczono kompletu wymaganych dokumentów 100,00 zł

22 Opłata za zawarcie umowy ugody, porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia na wniosek Klienta naliczana od kwoty zadłużenia, (płatna w dniu podpisania umowy) 0,50% (minimum 100,00 zł)

23
Opłata za sporządzenie zaświadczenia potwierdzającego wysokość spłaconego kapitał kredytowego i/lub odsetek 

zapłaconych od kredytu za każde zaświadczenie 123,00 zł wtym VAT

24
Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytu na wniosek klienta niewymienione wyżej 

za każdą czynność 50,00 zł

25
Opłata za nieutrzymanie wysokości wpływów na rachunku

naliczana i pobierana miesięcznie za miesiąc poprzedzający weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów 300,00 zł

naliczana od kwoty udzielonego kredytu/pożyczki lub od kwoty odnowienia kredytu (dotyczy 

kredytów  w rachunku płatniczym), płatna jednorazowo, przed lub przy postawieniu kredytu 

do dyspozycji Kredytobiorcy

18

za każdy monit

19

za każde upomnienie

20

za każde wezwanie



Taryfa Prowizji i Opłat

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Pakiet Firma + Pakiet Biznes + Pakiet Agro Pakiet Prestiż +
Pakiet "Wiele za 

niewiele"

Rachunek Vat (wszystkie 

opłaty są pobierane z 

rachunku rozliczeniowego 

dla którego założony 

został rachunek VAT)

Rachunki Wspólnot 

Mieszkaniowych i 

Ogrodów Działkowych

Rachunki stowarzyszeń, 

Związków Zawodowych i 

Fundacji

Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego (rachunku bieżącego, rachunku pomocniczego) 

PLN
a) otwarcie jednego rachunku bieżącego i pomocniczego¹ (0,00 zł w przypadku jeśli pobierana jest opłata 

za zmianę pakietu)

jednorazowo,za każdy 

rachunek
20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł bez opłat bez opłat 20,00 zł 10,00 zł

b) prowadzenie rachunku rozliczeniowego za każdy rachunek bieżący (opłata pobierana po 1 miesiącu od 

otwarcia rachunku)¹
25,00 zł 20,00 zł / 35,00 zł ² 12,00 zł 60,00 zł / 80,00 zł ³ 10,00 zł bez opłat 10,00 zł 5,00 zł

c) prowadzenie rachunku dodatkowego-pomocniczego ¹ 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 10,00 zł - 15,00 zł 15,00 zł

2. Otwarcie rachunku walutowego EUR, USD - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - bez opłat bez opłat

3. Prowadzenie rachunku walutowego EUR, USD 
miesięcznie, za każdy 

rachunek
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - 10,00 zł 10,00 zł

Wpłaty gotówkowe na rachunekPLN: 

a) dokonywane w Placówce Banku w banknotach
naliczana od 

wpłaconej kwoty

0,1% nie mniej niż 5,00 zł nie 

więcej niż 1.000,00 zł

0,1% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

0,1% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

0,1% nie mniej niż 5,00 zł 

nie więcej niż 1.000,00 zł

0,1% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

-

0,1% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

0,1% nie mniej niż 5,00 zł 

nie więcej niż 1.000,00 zł

b) wpłaty gotówkowe w bilonie

do 50 szt. bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - bez opłat bez opłat

od 50 do 500 szt. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł 5,00 zł

powyżej 500 szt. za każde 100 szt. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł 5,00 zł

5. Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy EUR, USD - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - bez opłat bez opłat

Wypłaty gotówkowe z rachunku PLN:

a) dokonywane w Placówce Banku ¹
naliczana od 

wypłaconej kwoty

0,5% nie mniej niż 5,00 zł nie 

więcej niż 1.000,00 zł

0,5% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

0,5% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

0,5% nie mniej niż 5,00 zł 

nie więcej niż 1.000,00 zł

0,5% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

-

0,5% nie mniej niż 5,00 

zł nie więcej niż 

1.000,00 zł

0,1% nie mniej niż 2,50 zł 

nie więcej niż 1.000,00 zł

7. Wypłaty gotówkowe z rachunku wautowego EUR, USD: - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - bez opłat bez opłat

Polecenie przelewu

a) na rachunki osobiste prowadzone w BS Kobierzyce( w tym ROR,  rach. oszczędnościowe-założone na 

właściciela rachunku bieżącego)
5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł bez opłat  -  -

b) na rachunki obce prowadzone w BS Kobierzyce 0,50 zł 10,00 zł 0,50 zł 10,00 zł bez opłat 0,50 zł 0,50 zł

c) na rachunki prowadzone w innych bankach złożone w formie papierowej 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

d) na rachunki  ZUS i US złozone w formie papierowej 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

e) sporządzone na podstawie dokumentu źródłowego przez pracownika banku np.. Faktury 2-krotność stawki podstawowej  wynikającej z pkt. 1 a)-d), i), k)

f) na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce wysyłane za pośrednictwem systemu Internet Banking bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

g) na rachunki w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu Internet Banking w tym ZUS i US 1,00 zł 0,50 zł 1,00 zł

bez opłat (do 300 

przelewów/m-c bez opłat, 

powyżej opłata zgodna z 

warunkami w umowie)

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

h) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu SORBNET (nie 

pobiera się opłaty, o której mowa w ptk. b)
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

i) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 minut (nie 

pobiera się opłaty, o której mowa w ptk. b;  max. kwota przelewu 5.000,00 zł ) - w placówce Banku
10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

j) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 minut (nie 

pobiera się opłaty o której mowa w ptk.b; max. kwota przelewu 5.000,00 zł) - za pośrednictwem systemu 

Internet Banking

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

k)  na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu Express Elixir (nie 

pobiera się opłaty, o której mowa w ptk. b) -w placówce Banku
10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

l)  na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu Express Elixir (nie 

pobiera się opłaty, o której mowa w ptk. b) - za pośrednictwem systemu Internet Banking
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

4.

1.

miesięcznie, za każdy 

rachunek

8.

za każdy przelew

6.

opłaty za realizacje 

dyspozycji przelewu z 

rachunku VAT na inny 

rachunek będą 

pobierane z rachunku 

rozliczeniowego. 

Wysokość opłat jest 

analogiczna jak dla 

rachunku 

rozliczeniowego dla 

którego prowadzony jest 

rachunek VAT

za każdą wpłatę, 

dodatkowa prowizja, 

pobierana niezależnie 

od opłaty wg pkt a)
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Dokonanie automatycznych przelewów z rachunków bankowych w terminie wskazanym przez 

klienta-od każdej dyspozycji (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą) 

a) przyjęcia zlecenia stałego w oddziale 3,00 zł 10,00 zł 3,00 zł 10,00 zł 3,00 zł - 3,00 zł 3,00 zł

b) przyjęcie zlecenia stałego w systemie internet banking 3,00 zł bez opłat 3,00 zł bez opłat bez opłat - 3,00 zł 3,00 zł

c) na rachunki w BS w Kobierzycach 1,00 zł 10,00 zł 1,00 zł 10,00 zł 1,00 zł - 1,00 zł 1,00 zł

d) na rachunki w innych bankach 2,00 zł 10,00 zł 2,00 zł 10,00 zł 3,00 zł - 2,00 zł 2,00 zł

e) realizacja zlecenia stałego wprowadzonego w systemie Internet Banking na rachunki w BS w 

Kobierzycach bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat - bez opłat bez opłat 

f) realizacja zlecenia stałego wprowadzonego w systemie Internet Banking na rachunki w innych bankach
1,00 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat 1,00 zł - 1,00 zł 1,00 zł

g) modyfikacja kwoty / terminu zlecenia stałego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł 5,00 zł

h) modyfikacja kwoty / terminu zlecenia stałego w systemie Internet Banking 1,00 zł bez opłat 1,00 zł bez opłat bez opłat - 1,00 zł 1,00 zł

i) odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 2,00 zł 2,00 zł

j) realizacja zaległego zlecenia (opłata dodatkowo pobierana od każdego zlecenia) za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł 5,00 zł

Polecenie zapłaty -

1) opłaty pobierane z rachunku odbiorcy: -

a) aktywacja usługi jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł - 50,00 zł 50,00 zł

b) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 2,00 zł 2,00 zł

c) realizacja polecenia zapłaty za każdą dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 2,00 zł 2,00 zł

2) opłaty pobierane z rachunku płatnika: -

a) złożenie zlecenia wykonania polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł 5,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,50 zł - 2,00 zł 2,00 zł

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treśc zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty 
4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2,50 zł - 4,00 zł 4,00 zł

d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł - 5,00 zł 5,00 zł

11. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł - 10,00 zł 10,00 zł

12. Zmian karty wzorów podpisów na wniosek klienta za każdą zmianę 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł - 20,00 zł 20,00 zł

13. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł - 15,00 zł 15,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w formie papierowej:

a) sporządzenie i odbiór wyciagu bankowego w placówce prowadzącej rachunek (raz w miesiącu)
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w przypadku jeśli klient korzysta z elektronicznych 

kanałów dostępu (raz w miesiącu) 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w przypadku jeśli klient nie korzysta z elektronicznych 

kanałów dostępu (raz w miesiącu) 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

d) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

e) sporządzanie wyciągu bankowego do odbioru w placówce prowadzącej rachunek (po każdej zmianie 

salda) za każdy wyciąg 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

15. Wydanie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego za każdy czek 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  - 5,00 zł 5,00 zł

Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku  na wniosek klienta   

a) z bieżącego roku kalendarzowego                                                                                                                      

b) z lat poprzednich 
za każde zestawienie

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy poprzedni 

rok

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy 

poprzedni rok

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy 

poprzedni rok

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy poprzedni 

rok

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy 

poprzedni rok

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy 

poprzedni rok

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy 

poprzedni rok

    10,00 zł                           

15,00zł  za każdy 

poprzedni rok

17.
Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia o posiadanym rachunku oraz wysokości salda za każde 

zaświadczenie

61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT

Sporządzenie kopii: 

a) wyciągu bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku

- z bieżącego roku kalendarzowego 12,30 zł w tym VAT 12,30 zł w tym VAT 12,30 zł w tym VAT 12,30 zł w tym VAT 12,30 zł w tym VAT 12,30 zł w tym VAT 12,30 zł w tym VAT 12,30 zł w tym VAT

- z lat poprzednich
18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

18,50 zł w tym VAT                       

za każdy poprzedni rok

b) załącznika do wyciągu 2,50 zł w tym VAT 2,50 zł w tym VAT 2,50 zł w tym VAT 2,50 zł w tym VAT 2,50 zł w tym VAT 2,50 zł w tym VAT 2,50 zł w tym VAT 2,50 zł w tym VAT

c) sporządzenie odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy

- klient określi datę dokonania operacji 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT 61,50 zł w tym VAT

- klient nie określi daty dokonania operacji 123,00 zł w tym VAT 123,00 zł w tym VAT 123,00 zł w tym VAT 123,00 zł w tym VAT 123,00 zł w tym VAT 123,00 zł w tym VAT 123,00 zł w tym VAT 123,00 zł w tym VAT

19. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu
jednorazowo przy 

końcowej realizacji 

każdego tytułu 

40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

20.
Za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym) wezwania do zapłaty z powodu przekroczenia salda 

Za sporządzenie i wysłanie informacji o powstaniu zadłużenia na rachunku

 za każdą wysłaną 

informację
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

 - 
20,00 zł 20,00 zł

21. SMS Banking  za każdy SMS 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł  - 1,00 zł 1,00 zł

22. Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  - 5,00 zł 5,00 zł

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

10.

za każdą dyspozycję

18. za każdą dyspozycję

-

16.

14.

9.
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Taryfa Prowizji i Opłat

Internet Banking (usługa dostępna wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą-jednoosobową)

   a) udostępnienie usługi do istniejącego rachunku jednorazowo 3,00 zł bez opłat 3,00 zł bez opłat bez opłat  - 3,00 zł 3,00 zł

   b) przekazanie posiadaczowi rachunku numeru HASŁA dostępu za każde Hasło 5,00 zł bez opłat 5,00 zł bez opłat bez opłat  - 5,00 zł 5,00 zł

   c) odblokowanie usługi bankowości elektronicznej jednorazowo 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł  - 1,00 zł 1,00 zł

   d) przekazanie posiadaczowi rachunku kolejnego HASŁA dostępu jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  - 5,00 zł 5,00 zł

   e) miesięczna opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 2,00 zł bez opłat 2,00 zł bez opłat bez opłat  - 2,00 zł 2,00 zł

   f) autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod - wysłanie 5-ciu pierwszych haseł SMS w danym miesiącu 

jest bezpłatne  

za każdy SMS 0,20 zł bez opłat 0,20 zł bez opłat 0,20 zł  - 0,20 zł 0,20 zł

Internet Banking (usługa dostępna wyłącznie dla firm gdzie do składania oświadczeń woli 

wymaganych jest dwa lub więcej podpisów)

   a) udostępnienie usługi do istniejącego rachunku jednorazowo bez opłat bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat  - bez opłat bez opłat

   b) przekazanie posiadaczowi rachunku numeru HASŁA dostępu jednorazowo 10,00 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat  - 10,00 10,00

   c) odblokowanie usługi bankowości elektronicznej jednorazowo 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł  - 1,00 zł 1,00 zł

   d) przekazanie posiadaczowi rachunku kolejnego HASŁA dostępu jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł  - 5,00 zł 5,00 zł

   e) miesięczna opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 10,00 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat bez opłat  - 10,00 10,00

   f) autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod - wysłanie 5-ciu pierwszych haseł SMS w danym miesiącu 

jest bezpłatne  

za każdy SMS 0,20 zł bez opłat nie dotyczy bez opłat 0,20 zł  - 0,20 0,20

Usługa płatności  masowych  - 

a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowe 
4 jednorazowo 50,00 zł 50,00 zł nie dotyczy 50,00 zł 50,00 zł  - 50,00 zł 50,00 zł

b) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny 
4 za każdą wpłatę 

pobierane zbiorczo raz 

dziennie
0,50 zł 0,50 zł

nie dotyczy 

0,20 zł 0,50 zł

 - 

0,50 zł 0,50 zł

26. Doładowanie telefonu za każde doładowanie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat  - bez opłat bez opłat

27. Za zmianę pakietu za każdą dyspozycję 100,00 zł 100,00 zł nie dotyczy 100,00 zł 100,00 zł  - nie dotyczy nie dotyczy 

28. Ustanowienie blokady na rachunku za każdą dyspozycję

a) na rzecz BS Kobierzyce bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rzecz innych innych osób lub podmiotów 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

 
1
 o ile umowa nie stanowi inaczej

2
 35,00 zł jeśli miesięczne wpływy z miesiąca poprzedniego mniejsze niż 30 000,00zł

3 
80,00 zł jeśli miesięczne wpływy z miesiąca poprzedniego mniejsze niż 100 000,00zł

  
4
 Opłata uzależniona od innych warunków określonych w umowie. 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Otwarcie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 
jednorazowo w dniu 

podpisania umowy

opłata podstawowa 0,2% 

wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego, nie mniej 

niż 3 000,00 zł

2 Otwarcie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego 
jednorazowo w dniu 

podpisania umowy

opłata podstawowa 0,1% 

wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego, nie mniej 

niż 2 000,00 zł

3 Weryfikacja projektu umowy ustalana indywidualnie

4 kontrola dokumentacji przedsięwzięcia deweloperskiego ustalana indywidualnie

Pozostałe warunki cenowe ustalane są indywidualnie po zapoznaniu ze szczegółami inwestycji

Platforma walutowa

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Udostępnienie platformy walutowej dla pierwszego użytkownika/pełnomocnika  - bez opłat

2. Udostępnienie platformy walutowej dla każdego kolejnego pełnomocnika - bez opłat

24.

Rachunek powierniczy dewelopera

25

23.
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Taryfa Prowizji i Opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Otwarcie rachunku: 

a) lokaty terminowej - bez opłat

Prowadzenie rachunku:

a) lokaty terminowej - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

Dyspozycje bezgotówkowe (przelewy) na rachunki bankowe

a) prowadzone w BS Kobierzyce - 0,50 zł

b) prowadzone w innych bankach 5,00 zł

   c) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu SORBNET

( nie pobiera opłaty, o której mowa w ptk. b)

30,00 zł

   d) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 minut

( nie pobiera się opłaty, o której mowa w ptk. b, max. kwota przelewu 5.000,00 zł)

10,00 zł

  e) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu Express Elixir (nie pobiera opłaty, o której mowa w ptk. 

b)

10,00 zł

6. Wydanie klientom - na ich wniosek zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokości salda
za każde 

zaświadczenie
24,60 w tym VAT

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnika do dysponowania rachunkiem  lokaty terminowej za każdą dyspozycję 10,00 zł

Ustanowienie blokady na rachunku lokaty terminowej 

a) na rzecz BS Kobierzyce bez opłat

b) na rzecz inych osób lub podmiotów 20,00 zł

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych.

8.
za każdą dyspozycję

Rachunki lokat terminowych

1.

2.

5.

za każdy przelew
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Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 3.Instrumenty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

MasterCard Business 
"Wiele za niewiele" 

MasterCard Business 
Visa Business 

Wydanie karty:

a) pierwszej 60,00 zł 60,00 zł 60,00

b) kolejnej 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2. Wydanie : 

a) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 60,00 zł 20,00 zł 60,00 zł

b) nowej karty w miejsce utraconej 60,00 zł bez opłat 60,00 zł

3 Wznowienie karty za każdą kartę 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

a) Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) za każdą kartę 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

b) Użytkowanie karty (opłata miesięczna -brak opłaty w przypadku wykonania operacji bezgotówkowych powyżej 500 zł 

miesięcznie)                                      

miesięczna 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

5. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6. Zastrzeżenie karty bez opłat bez opłat bez opłat

Opłata za wypłatę gotówki:

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS*) 4,50 zł 4,50 zł 1,50 zł

c) w bankomatach innych , niż wskazane w pkt a 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 5,00 zł

d) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt b (przy użyciu terminala POS*) 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG 5,00 zł 3% min. 5,00 zł 5,00 zł

f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 10,00 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę , pobierana 

w dniu rozliczenia operacji
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN             

a) przesyłka papierowa 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) za pomocą sms   za każdy numer PIN 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł 6,00 zł 10,00 zł

Zmiana PIN w bankomatach:

a) banków SGB 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) innych, niż wskazane w pkt a 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:                                                                                                                                                                                                                                                

a) banków SGB 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

b) innych, niż wskazane w pkt.a 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

14. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciagu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł

15. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

16. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat bez opłat

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji kartowej dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana w 
bez opłat bez opłat 3%

*) pod warunkiem,że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

11.

12. za każde sprwawdzenie

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

naliczana od wypłaconej 

kwoty

1.

za każdą kartę

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każda kartę

7.

za każda wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

4.

  za każdy numer PIN

za każdą zmianę
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Taryfa Prowizji i Opłat

Karty świadczeniowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

MasterCard                          

[karta bez funkcji 

zbliżeniowej]

1. Wydanie karty i PIN za każdą kartę wg indywidualnych stawek

2. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł

3. Zasilenie rachunku karty
za każdą dyspozycję wg indywidualnych stawek

4. Zastrzeżenie karty bez opłat

5. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)
miesięcznie wg indywidualnych stawek

6. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach sieci SGB bez opłat

7.
Transakcje bezgotówkowe bez prowizji

Karty przedpłacone

Tryb pobierania opłaty

1. Wydanie karty i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł

2. Zmiana PIN w bankomatach : za każdą kartę zmianę

a) banków SGB 5,00 zł

b) innych, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł

3. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 10,00 zł

4. Opłata za wypłatę gotówki

a) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A.  i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS*)
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 1,50 zł

c) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt a 3,00 zł

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

naliczana od wypłaconej 

kwoty 3% min 4,50 zł

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji 3,00 zł

e) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
naliczana od wypłaconej 

kwoty 3% min 4,50 zł

*) pod warunkiem,że placówka udostępnia usługę wypłat w POS

MasterCard                          

[karta bez funkcji 

zbliżeniowej]

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
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Taryfa Prowizji i Opłat

karty walutowe

1. Wydanie karty
jednorazowo za każdą 

kartę 
1,5 EUR, 2 USD,  

2. Obsługa karty miesięcznie za każdą kartę 1,5 EUR, 2 USD, 

3. Wypłata 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) 1 EUR, 1 USD, 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 

4)

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
10)

3% min. odpowiednio 1.50 

EUR, 2 USD, 

5)
w bankomatach za granicą na terenie EOG

1.50 EUR, 2 USD, 

6)
w bankomatach za granicą poza terenem EOG

3% min. odpowiednio 1.50 

EUR, 2 USD, 

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji
0.5 EUR, 0,5 USD, 

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 1.50 EUR, 2 USD, 

6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 1 EUR, 1 USD, 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1.50 EUR, 2 USD, 

7. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) sieci SGB 0,25 EUR, 0,3 USD, 

2) innych, niż wskazane w pkt 1 1 EUR, 1 USD, 

8 Zestawienie transakcji płatniczych przesyłane do klienta miesięcznie

1) w formie papierowej za pośrednictwem poczty 0,50 EUR, 0,6 USD,  

2) w formie elektronicznej bez opłat

Instrument płatniczy BLIK

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Płatności mobilne BLIK

1. Aktywacja BLIK 0,00 zł

2. Uzytkowanie BLIK 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki: 

a) w bankomata sieci SGB oraz BPS SA i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 0,00 zł

b) w bankomatach innych niż wskazane w pkt. 1 0,00 zł

c) 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 

 

Lp WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Karty z funkcją zblizeniową 

MasterCard do rachunków 

oszczednościowych w 

EUR/USD

stawki w walucie rachunku

za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej 

kwoty
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Taryfa Prowizji i Opłat

Rozdział 4. Kredyty i pożyczki dla klientów instytucjonalnych¹

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 0,10%

(min 100,00 zł, max 1.000,00 zł)

2 Prowizja za udzielenie/odnowienie kredyt/pożyczki:

1) kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą:

a) do 12 miesięcy do 4,00% 

b) powyżej 12 miesięcy do 5,00% 

2) kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR 2,00%

3 Opłata za wystawienie promesy kredytowej za każdą promesę 200,00 zł

4 Opłata za wydłużenie decyzji kredytowej naliczana od kwoty przyznanego kredytu 

(płatna w dniu złożenia wniosku)

0,10%

(min. 100,00 zł max. 500,00 zł)

5 Prowizja za udzielenie prolongaty technicznej kredytu obrotowego 

(w rachunku bieżącym lub kredytowym) 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu (limitu), płatna jednorazowo przy podpisaniu aneksu 0,25% (min. 200,00 zł, max. 2 000,00 zł)

6 Prowizja z tytułu gotowości 

(dotyczy kredytów odnawialnych)

naliczana w stosunku rocznym od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a kredytem 

wykorzystanym, za każdy dzień niewykorzystania, naliczana i pobierana w okresach miesięcznych
1,50% w skali roku

7 Prowizja z tytułu gotowości *

* dotyczy kredytów inwestycyjnych i obrotowych udzielonych od 01.01.2017 r.z wyłączeniem kredytów 

inwestycyjnych i obrotowych z pomocą ARiMR 

naliczana w stosunku rocznym od kwoty niewykorzystanego kredytu, za ilość dni w których bank 

pozostawał w gotowości do wypłaty kredytu naliczana i płatna w okreach miesięcznych
2,00% w skali roku

8 Prowizja za administrowanie kredytu* (nie dotyczy kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytów 

inwestycyjnych i obrotowych z pomocą ARiMR)

*dotyczy kredytów udzielonych od 01.01.2017 r.

naliczana miesięcznie za okres trwania kredytu, pobierana przy spłacie kredytu (ratach kapitałowo-

odsetkowych lub ratach odsetkowych)
10,00 zł

9 Prowizja za obsługę kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR

uwaga: opłata pobierana jest do kredytów z dopłatami ARiMR udzielonych w okresie od 18.09.2012 r. 

do 31.12.2014r.

prowizja naliczana jest miesięcznie od stanu zadłużeniana na 1 dzień kalendarzowy danego kwartału, za 

każdy miesiąc trwania kredytu i pobierana zgodnie z harmonogramem spłat rat odsetkowych, z 

zastrzeżeniem, że prowizja płatna na koniec pierwszego kwartału kalendarzowego przypadającego po 

dniu zawarcia umowy, naliczana jest od stanu zadłużenia w dniu zawarcia umowy.

0,20%

10 Prowizja rekompensacyjna* 

*dotyczy kredytów udzielonych od 01.01.2017 r.

nalicza od kwoty spłacanej przed terminem określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania 

przeterminowej spłaty kredytu; dotyczy kredytów nieodnawialnych
1,50%

11 Opłata za rozpatrzenie wniosku Klienta o zmianę warunków umowy za każdy wniosek 150,00 zł

12 Prowizja za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem prolongaty                                                                                                                                      naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty (tj. kwoty aktualnego zadłużenia wraz z pozostałą do 

wypłaty kwotą kredytu), płatna jednorazowo (w dniu zawarcia aneksu)
0,10% (minimum 150,00 zł)

13 Prowizja za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki                                                                                                                                                                                                     naliczana od kwoty prolongowanej 3,00% (minimum 100,00 zł)

14 Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu dłużnika lub przystąpienie do długu osoby 

trzeciej
za każdy wniosek 200,00 zł

15 Opłata za przygotowanie umowy o przejęcie długu naliczana od kwoty długu od 0,50% (minimum 100,00 zł)

16 Opłata za wystawienie zaświadczenia  wyrażającego zgodę na bezciężarowe odłączenie 

nieruchomości/części nieruchomości
za każde zaświadczenie 300,00 zł

17 Opłata za wystawienie zaświadczenia wyrażającego zgodę na wypłatę odszkodowania 

Kredytobiorcy z tytułu cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku 
za każde zaświadczenie 100,00 zł

18 Opłata za wystawienie klientowi (na jego wniosek) zaświadczenia stwierdzającego: 

1) brak zadłużenia 123,00 zł w tym VAT

2) wysokość zadłużenia (do trzech kredytów) 184,50 zł w tym VAT

3) wysokość zadłużenia (powyżej trzech kredytów) 246,00 zł w tym VAT

19 Opłata za wystawienie opinii bankowej o kliencie (na jego wniosek) na podstawie 

dotychczasowej historii kredytowej i prowadzonego rachunku
1) dla rolników  indywidualnych z tytułu kredytów na działalność rolniczą za każdą opinię 123,00 zł w tym VAT

2) dla podmiotów gospodarczych 246,00 zł w tym VAT

20 Opłata za wystawienie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki za każdy duplikat 61,50 zł w tym VAT

21 Opłata za wystawienie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, 

zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia
za każdy duplikat 61,50 zł w tym VAT

22 Opłata za wykonanie usługi oceny wartości nieruchmości mającej stanowić zabezpieczenie 

kredytu/pożyczki w przypadku gdy Klient nie przedstawia wyceny nieruchomości naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,10% (minimum 150,00 zł)

23 Opłata za przeprowadzenie drugiej i kolejnej inspekcji weryfikującej stan prac budowlanych 

realizowanych z kredytu 
za każdą inspekcję 200,00 zł

24 Opłata za analizę zakresu ochrony ubezpieczeniowej z ubezpieczenia będącego zabezpieczeniem 

kredytu ustanowionego bez udziału banku*

*opłata pobierana od kredytów udzielonych od 01.04.2015 r.

za każdą polisę ubezpieczeniową 200,00 zł

25 Opłata za sporządzenie i wysłanie monitu/upomnienia/wezwania do zapłaty  za każdy egzemplarz monitu/upomnienia/wezwanie do zapłaty 30,00 zł

26 Opłata za niedostarczenie w terminie dokumentów finansowych, dokumentów dotyczących 

zabezpieczeń oraz innych przewidzianych w umowie kredytowej i umowach zabezpieczeń za każdy miesiąc w którym nie dostarczono kompletu wymaganych dokumentów 150,00 zł

27 Opłata za zawarcie umowy ugody, porozumienia w sprawie spłaty zadłużenia na wniosek Klienta naliczana od kwoty zadłużenia 

(płatna w dniu podpisania umowy)
1,00% (minimum 100,00 zł)

28 Inne czynności w ramach usług kredytowych wykonywane na życzenie klienta lub za klienta
za każdą czynność 100,00 zł

29 Opłata za nieutrzymanie wpływów na rachunku 

(dotyczy kredytów w rachunku bieżącym)

naliczana i pobierana miesięcznie za miesiąc poprzedzający weryfikację utrzymania miesięcznych 

wpływów 500,00 zł

naliczana od wnioskowanej kwoty kredytu/pożyczki, płatna w dniu złożenia wniosku, w razie odmowy 

udzielenia kredytu lub rezygnacji kredytobiorcy z podpisania umowy kredytu, opłata nie podlaga zwrotowi

naliczana od kwoty udzielonego kredytu lub kwoty odnowienia kredytu (dotyczy kredytów odnawialnych), 

płatna jednorazowo przed postawieniem kredytu do dyspozycji kredytobiorcy

za każdy egzemplarz zaświadczenia

Opłata przygotowacza za rozpatrzenie wniosku o udzielenie/odnowienie kredytu/pożyczki (z 

wylączeniem kredytów inwestycyjnych i obrotowych z pomocą ARiMR)



Taryfa Prowizji i Opłat

¹ Klienci instytucjonalni działający w branży deweloperskiej warunki cenowe mają ustalane indywidualnie

Rozdział 5. Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale 

 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1 Opłata wstępna za rozpatrzenie zlecenia udzielenia  gwarancji/ regwarancji, poręczenia, promesy wystawienia 

gwarancji/regwarancji naliczana od kwoty wnioskowanej, płatna w dniu złożenia zlecenia (w razie odmowy 

wystawienia gwarancji/regwarancji lub rezygnacji zleceniodawcy, prowizja nie podlega zwrotowi)

od 0,10%

(min 50,00 zł, max 1 000,00 zł)

2 Prowizja za wystawienie z tytułu wystawienia gwarancji, poręczenia, regwarancji i awalu, pobierana od kwoty czynnej gwarancji, 

poręczenia, regwarancji i awalu, naliczana i płatna z góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego (ustala 

się miesięczne, kwartalne lub roczne  okresy prowizyjne)

od 1% do 8% 

3 Z tytułu zmiany warunków umowy gwarancji, poręczenia, regwarancji

za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji, poręczenia, regwarancji od 1% do 8% 

4 Za wystawienie promesy gwarancji/regwarancji

za każdą promesę 100,00 zł



Tatyfa Opłat i Prowizji

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Wpłaty gotówkowe:

a) na rachunki bankowe w innych bankach 1,0% (min 5,00zł, max 1.000zł)

b) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu SORBNET 40,00 zł

c) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 15 minut

 ( max. kwota przelewu 5.000,00 zł)

d) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu Express Elixir 2% min 20,00 zł

f) wpłaty gotówkowe w bilonie

do 50 szt. bez opłat

od 50 do 500 szt. 5,00 zł

powyżej 500 szt. za każde 100 szt. 5,00 zł

g) wpłaty na rachunek bankowy podmiotu gospodarczego prowadzony przez BS Kobierzyce 

(dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami) 
0,1% kwoty min 3,00 zł (o ile umowa nie stanowi inaczej)

Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia lub sortowania
naliczana od 

wymienianej kwoty
0,5% kwoty nie mniej niż 5,00zł

Za zastrzeżenie:

     a) dokumentu tożsamości Klienta BS Kobierzyce bez opłat

     b) dokumentu tożsamości osoby nie będącej Klientem BS Kobierzyce* 10,00 zł

*Osoba będąca Klientem BS Kobierzyce to osoba, z którą BS Kobierzyce dokonuje czynności (świadczy usługi) zgodnie z 

zakresem swojego działania. 

3. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały 

tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c.
za każdą zbiorczą 

informację 
18,50 zł w tym VAT

4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom, instytucjom

uprawnionym na Podstawie Prawa Bankowego (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 prawa Bankowego) oraz

innych przepisów prawa – 15,00 zł (opłata pobierana jest w przypadku posiadania przez klient rachunku lub korzystania z

innych usług/ w przypadku informacji negatywnej opłaty nie pobiera się)

za każdą zbiorczą 

informację 
18,50 zł w tym VAT

5. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 3.
za każde udzielenie 

informacji

6,20 zł (koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska SA)

2. za każde zastrzeżenie

Dział IV. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

1.
naliczana od 

wpłacanej kwoty

2% min 20,00 zł

za każdą wpłatę, 

dodatkowa prowizja, 

pobierana niezależnie od 

opłaty wg pkt a)-d)
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Taryfa Prowizji i Opłat

Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka

-

1. Skup i sprzedaż walut obcych (EUR,USD) - bez opłat

2. Polecenie przelewu wewnętrznego - bez opłat

Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny: 

1) złożonych w formie papierowej

    a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

3.     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) za każda dyspozycję 12,00 zł                    

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

    a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 0,50 zł                       

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT): 

Tryb normalny 

1) złożonych w formie papierowej

    a) na rachunki bankowe klientów SGB 

      - przekazy do 5.000 EUR bez opłat

      - przekazy przekraczające 5.000 EUR bez opłat

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)

      - przekazy do 5.000 EUR 40,00 zł

4.       - przekazy przekraczające 5.000 EUR 75,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej za każda dyspozycję

    a) na rachunki bankowe klientów SGB 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro bez opłat

      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro bez opłat

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a)

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 40,00 zł

     -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 75,00 zł

Tryb pilny (Opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych w ust.5.1. pkt.1) lit.b, pkt.2) lit.b  (zwolniona z VAT) )

    a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 100,00 zł                  

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemuTarget2 

1) złożonych w formie papierowej

    a) na rachunki bankowe klientów SGB za każda dyspozycję bez opłat

5.     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 60,00 zł                    

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

    a) na rachunki bankowe klientów SGB bez opłat

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 40,00 zł                    

6. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju*

za każda 

dyspozycję

 45,00zł- plus koszty 

banków 

pośredniczących 

7. Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR):
za każda 

dyspozycję 80,00 zł

   Punkty 3-7 są zgodne z zapiami Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne SGB-Banku S.A.

Prowizji za czynności i opłat z innymi czynnościami w zakresie obsługi dewizowej, nie wymienione w Taryfie Banku, pobierane są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne SGB-Banku S.A.

W przypadku naliczania prowizji i opłat metodą procentową do przelicznia równowartośvci PLN stosuje się średnie kursy NBP z dnia rozliczenia opłat i prowizji.

W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczania równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z  dnia rozliczenia należnych opłat i prowizji

Dział V. Waluty wymienialne

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

25
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DZIAŁ VI. Ubezpieczenia

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej:

Maestro / Visa Electron 

MasterCard Debit 

PayPass (w tym karty 

młodzieżowe)

Visa Electron 

payWave / Visa 

Electron payWave 

"młodzieżowa"

MasterCard Gold (charge)

1) Pakiet Bezpieczna Karta

(nieuprawnione użycie karty płatniczej, kradzież gotówki wypłaconej z bankomatu, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy 

użyciu karty płatniczej):      

miesięcznie

a) Wariant Classic (do kwoty 1.500 zł) 1,45 zł - -

b) Wariant Gold (do kwoty 3.000 zł) 2,55 zł - -

2) Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

a) Wariant Classic (koszty leczenia za granicą do kwoty 10.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 10.000 zł)  1,05 zł 1,05 zł -

b) Wariant Gold (koszty leczenia za granicą do kwoty 30.000 euro, następstwa nieszczęśliwego wypadku do kwoty 30.000 zł) 2,95 zł 2,95 zł -

3) Pakiet Bezpieczna Karta i Pakiet Bezpieczny Podróżnik: miesięcznie

a) Wariant Classic 2,05 zł 2,05 zł -

b) Wariant Gold 4,75 zł 4,75 zł -

Uwaga:  Warunki ubezpieczenia określone są w "Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik"

ubezpieczenie kart dla klienta -nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży, utraty lub sfałszowania karty 

płatniczej do kwoty 150 EUR, kradzież gotówki wypłacanej z bankomatu do kwoty 5.000zł, kradzież lub zniszczenie towarów 

zakupionych przy użyciu karty płatniczej do kwoty 1.000zł

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Concordia travel Assistance -koszty leczenia za granicądo kwoty 20.000 EUR

3. Ubezpieczenie CONCORDIA DOM 

1) ubezpieczenie nieruchomości w budowie
2) ubezpieczenie domu lub mieszkania 
3) WARIANT BASIC

ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia 
4) WARIANT STANDARD

ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 

prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo 

domowe 

5)  WARIANT PREMIUM
ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu 

prywatnym Ubezpieczonego i jego osób bliskich zamieszkujących z Ubezpieczonym i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo 

domowe oraz  ubezpieczenie Porady Prawnej w życiu prywatnym
4. Ubezpieczenie na życie - ŻYCIE KOMFORT

a) śmierć Ubezpieczonego

b) trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

c) poważne zachorowanie Ubezpieczonego

dodatkowo:

a) śmierć dziecka Ubezpieczonego  w następstwie nieszczęśliwego wypadku
b) śmierć współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

c) utrata pracy
d) śmierć Ubezpieczonego w następstwie choroby zakaźnej w rolnictwie

e) śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku przy pracy rolniczej
Dom Assistance

Auto Assistance z serwisem CONCIERGE
Pomoc medyczna na terenie RP

Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej

(składka w przypadku osób, uprawiających sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku)

Concierge
Pakiet I: Dom Assistance, Auto Assistance, Pomoc medyczna na terenie RP, Koszty leczenia i assistance podczas podróży 

zagranicznej ( bez rozszerzenia o sporty amatorskie o podwyższonym ryzyku)

Pakiet II: Dom Assistance, Auto Assistance, Pomoc medyczna na terenie RP, 

6. Ubezpieczenie ASSISTANCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH PROMOCJI "WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS"

1) POMOC PODCZAS PODRÓŻY SAMOCHODEM

2) POMOC W DOMU

3) POMOC MEDYCZNA PODCZAS PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ

4) POMOC MEDYCZNA NA TERENIE RP

5) UBEZPIECZENIE BAGAŻU PODRÓŻNEGO

6) INFOLINIA PODRÓŻNA 

7) INFOLINIA MEDYCZNA

¹ Obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej. Ochrona Ubezpieczeniowa rozpoczyna się zgodnie z zasadami określonymi w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji "Wygodne konto dla klientów ZUS"

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat

miesięcznie 0,14 / rocznie 1,47

miesięcznie 0,30 / rocznie 3,51

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

miesięcznie 0,24 / rocznie 2,79

miesięcznie 0,38 / rocznie 4,39

Uwaga: Warunki ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, określone są w "Szczególnych warunkach ubezpieczenia ASSISATNCE DLA POSIADACZY RACHUNKU BANKOWEGO W RAMACH 

PROMOCJI „WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS”

wartość składki ustalana jest na podstawie indywidualnej oceny ryzyka      

miesięcznie 0,97 / rocznie 11,11

miesięcznie

miesięcznie 0,77 / rocznie 8,71

miesięcznie 0,60 zł / bez opłat ¹

miesięcznie 0,17 / rocznie 1,91

1. 

- - -

5.

2.

miesięcznie 0,34 / rocznie 3,99

jednorazowo, ratalnie

jednorazowo, rocznie, 

kwartalnie, miesięcznie

miesięcznie/rocznie
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Dział VI. Produkty wycofane z oferty banku

STAWKA 

OBOWIĄZUJĄ

PAKIET 

STANDARD²

PAKIET 

SENIOR od 60 

lat²

PAKIET 

"Konto za 

złotówkę"⁴

Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 8,00 zł 3,00 zł 1,00 zł

Prowadzenie rachunku EUR,USD - bez opłat bez opłat bez opłat

2. Wpłata gotówki dokonywana na rachunek w placówce Banku 

a) wpłaty gotówkowe w banknotach
bez opłat bez opłat 1,00 zł

b) wpłaty gotówkowe w bilonie

do 50 szt. bez opłat bez opłat bez opłat

od 50 do 500 szt. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

powyżej 500 szt. za każde 100 szt. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

3.
Wypłata gotówki z rachunku PLN, EUR, USD dokonywana w placówce banku

- bez opłat bez opłat bez opłat

Polecenie przelewu

1) złożonych w formie papierowej

a) wewnętrznego na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) na rachunki prowadzone w innych bankach w tym ZUS i US
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 

15 minut (nie pobiera się   opłaty, o której mowa w ptk.   b;  max. kwota przelewu 

5.000,00 zł) 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

d) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu 

SORBNET 
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

e) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu 

Express Elixir 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a) na rachunki prowadzone w BS Kobierzyce bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki w innych bankach  w tym ZUS i US 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

c) przelew ekspresowy do innego banku Uczestnika Systemu Płatności BlueCash- do 

15 minut ( max. kwota przelewu 5.000,00 zł) 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

e) na rachunki prowadzone w innych bankach wysyłane za pośrednictwem systemu 

Express Elixir 
6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

Zlecenie stałe

1. zlecenie stałe złożone w formie papierowej

a) przyjęcie zlecenia stałego w oddziale
za każdą 

dyspozycję
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) realizacja na rachunki BS w Kobierzycach 0,50 zł bez opłat 1,00 zł

c) realizacja na rachunki w innych bankach 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

2. zlecenie stałe złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

a) przyjęcie zlecenia stałego w systemie internet banking
za każdą 

dyspozycję
bez opłat bez opłat bez opłat

b) realizacja na rachunki BS w Kobierzycach bez opłat bez opłat bez opłat

c) realizacja na rachunki w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

3. modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI
Tryb pobierania 

opłaty

1.

4. za każdy przelew

5.

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą wpłatę, 

dodatkowa 

prowizja, 

pobierana 

niezależnie od 

opłaty wg pkt a)
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a) złożona w formie papierowej 5,00zl 5,00zl 5,00zl

b) złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

4. odwołanie zlecenia stałego
za każdą 

dyspozycję
2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

5. realizacja zaległego zlecenia stałego (opłata dodatkowo pobierana od każdego 

zlecenia)
za każdy przelew 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Polecenie zapłaty 

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści 

zgody polecenia zapłaty na korzystanie z polecenia zapłaty
4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł

d) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
za każdą 

dyspozycję
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego 

a) sporządzenie i odbiór wyciagu bankowego w placówce prowadzącej rachunek (raz w 

miesiącu) bez opłat bez opłat bez opłat

b) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w przypadku jeśli klient korzysta z 

elektronicznych kanałów dostępu (raz w miesiącu) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

c) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego w przypadku jeśli klient nie korzysta z 

elektronicznych kanałów dostępu (raz w miesiącu) bez opłat bez opłat bez opłat

d) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta
bez opłat bez opłat bez opłat

e) sporządzanie i odbiór wyciągu bankowego w placówce prowadzącej rachunek (po 

każdej zmianie salda) za każdy wyciąg 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

9. Wydanie zaświadczenia o posiadanych rachunku płatniczym
za każde 

zaświadczenie

24,60 w tym 

VAT

24,60 w tym 

VAT

24,60 w tym 

VAT

10. Za zmianę, odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

za każdą 

dyspozycję
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

11.

Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub notarialnego 

aktu poświadczenia dziedziczenia

 od każdego 

spadkobiercy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

12.
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 

za każdą 

dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

13.
Za zmianę pakietu

za każdą 

dyspozycję
100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

14.
Za sporządzenie i wysłanie informacji o powstaniu zadłużenia na rachunku ROR 

(nie więcej niż jedno w okresie rozliczeniowym)
za każdą 

informację 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

15. SMS Banking za każdy SMS 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł

16. Opłata za zmianę numeru telefonu do usługi SMS Banking za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

Usługa bankowości elektronicznej

   a) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej do istniejącego rachunku jednorazowo 3,00 zł 3,00 zł bez opłat

   b) przekazanie posiadaczowi rachunku numeru HASŁA dostępu za Hasło 5,00 zł 5,00 zł bez opłat

   c) odblokowanie usługi bankowości elektronicznej jednorazowo 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

   d) przekazanie posiadaczowi rachunku kolejnego HASŁA dostępu jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

   e) opłata za korzystanie z usługi miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat

f) autoryzacja transakcji za pomocą SMS Kod                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

(wysłanie 5-ciu pierwszych haseł SMS w danym miesiącu jest bezpłatne)  za każdy SMS 0,20 zł 0,20 zł 0,20 zł

   g) udostępnienie usługi PIN na SMS jednorazowo nie dotyczy nie dotyczy bez opłat

18. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
za każde 

zestawienie
bez opłat bez opłat bez opłat

19. Doładowanie telefonu
za każde 

doładowanie
bez opłat bez opłat bez opłat

20. Ustanowienie blokady na rachunku
za każdą 

dyspozycję

a) na rzecz BS Kobierzyce bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rzecz innych innych osób lub podmiotów 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

² Pakiet wycofany z oferty Banku od 01.08.2018r

5.

za każdą 

dyspozycję

⁴ Pakiet wycofany z oferty Banku od 15.11.2019 r.

6. za każdą 

dyspozycję

8.

-

17.
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