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 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 

1. „Tabela prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim” zwana dalej Tabelą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim, 

zwanego dalej Bankiem oraz przeprowadzanych za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.  

2. Opłaty i prowizje pobierane są:  

a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;  

b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;  

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

d) zgodnie z zawartą umową.  

3. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w 

walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 

pobrania należności. 

4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank 

przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty.  

5. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” wysokość pobieranych opłat i 

prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach.  

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią 

inaczej.  

7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 

również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty 

pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad.  

8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub 

koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione 

przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.  

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

10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Tabeli, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 

umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.  

11. Tabela nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Tabeli nie zobowiązuje Banku do 

sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.  

12. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z 

Bankiem. 

13. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

• wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych i wkładów oszczędnościowych, 

• wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku oraz wypłat 

kredytów realizowanych w gotówce, 

• wpłat na cele charytatywne, 

• wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z zawartej z posiadaczem rachunku umowy wynika, że opłatę 

uiszcza odbiorca należności. 

 

 



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

CZĘŚĆ I. Produkty i usługi będące w bieżącej obsłudze 

Rozdział I. RACHUNKI OSZCZ ĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE OSÓB FIZYCZNYCH  

Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Konto 

Standard 
Konto 
Senior1 

Konto 
Student2 

Konto 
Uczeń 

PRP3 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku4 miesięcznie 8 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. 
Dostęp do systemu bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Zmiana rodzaju rachunku jednorazowo 10 zł 10 zł X X 10 zł 
5. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł X X 

6. 
Automatyczne powiadamianie 
SMS 

każdy SMS 
wysłany do 

Klienta 
0,60 zł 

7. Wpłaty i wypłaty  
7.1. wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
7.2. wypłata gotówki5 za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
8. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki prowadzone przez Bank)  

8.1. w placówce Banku za przelew 1 zł 0,50 zł 0 zł 0 zł 1 zł 

8.2. 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunki prowadzone przez inne banki)  

9.1 
przelew w systemie Elixir 
złożony w placówce Banku 

za przelew 3,5 zł 2,5 zł 

0 zł 
(dotyczy przelewów 

wystawionych na 
posiadacza rachunku) 

0 zł6/ 3,5 zł 

9.2 
przelew w systemie Elixir 
złożony w systemie bankowości 
elektronicznej 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 przelew w systemie SORBNET7 za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9.4 
przelew ekspresowy w systemie 
BlueCash8 lub Express ELIXIR9 

za przelew 8 zł 8 zł 5 zł 5 zł 8 zł 

10. Polecenie przelewu SEPA       
10.1 w placówce Banku: 

10.1.1 do banków krajowych 

za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

10.1.2 do banków zagranicznych 3,5 zł 2,5 zł 

0 zł 
(dotyczy przelewów 

wystawionych na 
posiadacza rachunku) 

3,5 zł 

10.2 w systemie bankowości elektronicznej: 
10.2.1 do banków krajowych 

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

10.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11. 
Polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG10 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

                                                 
1 Konto przeznaczone dla Klientów posiadających status emeryta lub rencisty. W przypadku rachunku wspólnego, każdy z Posiadaczy rachunku 
powinien posiadać status emeryta lub rencisty. 
2 Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 zł. Opłata za prowadzenie konta będzie wynosiła 0 zł do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 
26. roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 26. rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie 
Konta Standard zgodnie z aktualna Tabelą. W przypadku rachunku wspólnego, wiek każdego z Posiadaczy – do 26 lat. 
3 Podstawowy Rachunek Płatniczy. 
4 Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 
5 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 10.000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 3 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,5% kwoty 
awizowanej nie mniej niż 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W 
przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowanej. 
6 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych  ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe 
transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu 
kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą prowizji i opłat. 
7 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
8 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
9 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Konto 

Standard 
Konto 
Senior1 

Konto 
Student2 

Konto 
Uczeń 

PRP3 

12. 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych)/ Polecenie 
wypłaty10 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 
13.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

13.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

14. Dodatkowe opłaty za przelewy w walucie obcej 

14.1 

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

od transakcji 
0,15% 

min. 20 zł, 
max 100 zł 

0,15% 
min. 20 zł, 
max 100 zł 

0,15% min. 
20 zł, max 

100 zł 

0,15% 
min. 20 zł, 
max 100 zł 

0,15% 
min. 20 zł, 
max 100 zł 

14.2 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta11 

za zlecenie  

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 
banków 
trzecich 

14.3 

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

od transakcji 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 

14.4 
Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

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

14.5 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta 

od transakcji 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 

14.6 
Opłata za obsługę 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego i rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

14.7 

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

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

15. Zlecenia stałe  

15.1 
rejestracja, modyfikacja, 
odwołanie zlecenia stałego w 
placówce Banku 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

15.2 
realizacja zlecenia stałego na 
rachunek prowadzony w Banku 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.3 
realizacja zlecenia stałego 
złożonego w placówce Banku 

za zlecenie 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 

15.4 
realizacja zlecenia stałego 
złożonego w bankowości 
elektronicznej 

za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16. Polecenie zapłaty  

16.1 
rejestracja, modyfikacja, 
odwołanie polecenia zapłaty 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

16.2 realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
16.3 zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
17. Karty debetowe12  

                                                                                                                                                                                
10 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 15 w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
11 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
12 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy 
stosowaniu  kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego. 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Konto 

Standard 
Konto 
Senior1 

Konto 
Student2 

Konto 
Uczeń 

PRP3 

17.1 
wydanie/wznowienie karty 
debetowej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.2 wydanie duplikatu karty13 jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17.3 
wydanie nowej karty w miejsce 
karty zastrzeżonej13 jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17.4 obsługa karty debetowej miesięcznie 4 zł/12 zł14 4 zł/12 zł14 0 zł 0 zł 0 zł 

17.5. 

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

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

17.6. Wypłata gotówki: 

17.6.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi 
umowami15 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.6.2 w innych bankomatach w kraju 10 zł/0 zł16 10 zł/0 zł16 0 zł 0 zł 0 zł17/10 zł 

17.6.3 

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

10 zł 10 zł 0 zł 0 zł 10 zł 

17.6.4 

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

3% nie mniej niż 10 zł 

17.6.5 
w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

3% nie mniej niż 10 zł 

17.6.6 
w punktach akceptujących kartę 
za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 

17.6.7 w placówkach Poczty Polskiej 3% nie mniej niż 10 zł 

17.6.8 
awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

jednorazowo 1000 zł 

17.7. 
Wpłata gotówki we 
wpłatomatach należących do 
Banku18 

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

17.8. Usługa cash back  od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.9. 
Czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.10. 
Zmiana limitów na karcie w 
placówce Banku 

od zmiany 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.11. 
Powtórne generowanie i 
wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

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

17.12. 
Zmiana PIN na portalu 
kartosfera.pl 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.13. 
Sprawdzenie salda w 
bankomacie19 

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

                                                 
13 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
14 W przypadku darmowych wypłat gotówki we wszystkich bankomatach w kraju opłata za obsługę karty wynosi 12 zł. 
15 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bstomaszowl.pl 
16 W przypadku miesięcznej opłaty za obsługę karty 12 zł, opłata za wypłatę gotówki we wszystkich bankomatach w kraju wynosi 0 zł. 
17 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych  ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty 
gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat; za każdą kolejną wypłatę w 
miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Tabelą prowizji i opłat. 
18 Lista wszystkich urządzeń, w których można realizować transakcje wpłat on-line jest dostępna na stronie internetowej Banku. 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Konto 

Standard 
Konto 
Senior1 

Konto 
Student2 

Konto 
Uczeń 

PRP3 

18. Pozostałe opłaty  

18.1 
Wyciąg miesięczny wysłany 
pocztą elektroniczną 

jednorazowo 0 zł 

18.2 Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysłany listem zwykłym: 

18.2.1 
dla Klientów nie korzystających 
z bankowości elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 

18.2.2 
dla Klientów korzystających z 
bankowości elektronicznej 

jednorazowo 5 zł 

18.3 

Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji 
przekazu20 

za dokument 5 zł 

18.4 
Wydanie na wniosek Klienta 
zaświadczenia nt. rachunku/ów 

za dokument 24,60 zł 

18.5 

Dokonanie blokady środków na 
rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia umów z innymi 
instytucjami 

za umowę 100 zł 

18.6 
Wysłanie wezwania do zapłaty 
w związku z saldem debetowym 
w rachunku 

od każdego 
wezwania 

według kosztów rzeczywistych 

18.7 

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

za dokument 20 zł 

18.8 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

18.8.1 
za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 5 zł 

18.8.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

za dokument 10 zł 

18.9 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku bieżącego21 

za dokument 5 zł 

18.10 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku 
poprzedniego21 

za dokument 10 zł 

 
Rozdział II. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE OSÓB FIZYCZNY CH 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Rachunek 

oszczędnościo
wy w PLN 

Rachunek 
oszczędnościo
wy w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 

PKZP, RR 

Rachunek 
oszczędności

owy SKO 
1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. 
Automatyczne powiadamianie 
SMS 

każdy SMS 
wysłany do 

Klienta 
0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 
4.1. wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

                                                                                                                                                                                
19 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
20 Na życzenie Klienta. 
21 Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Rachunek 

oszczędnościo
wy w PLN 

Rachunek 
oszczędnościo
wy w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 

PKZP, RR 

Rachunek 
oszczędności

owy SKO 
4.2. wypłata gotówki22 za wypłatę 0 zł/ 8 zł23 0 zł 0 zł 0 zł 
5. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki prowadzone przez Bank) 
5.1 w placówce Banku za przelew 1 zł/ 8 zł23 1 zł 1 zł 1 zł 

5.2 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

za przelew 0 zł/ 8 zł23 0 zł 0 zł - 

6. Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunki prowadzone przez inne banki) 

6.1 
przelew w systemie Elixir 
złożony w placówce Banku 

za przelew 

3,5 zł/ 8 zł23 3,5 zł 3,5 zł 3,5 zł 

6.2 
przelew w systemie Elixir 
złożony w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł/ 8 zł23 0 zł 0 zł - 

6.3 
przelew w systemie 
SORBNET24 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

6.4 
przelew ekspresowy w systemie 
BlueCash25 lub Express 
ELIXIR 26 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

7. Polecenie przelewu w systemie SEPA/TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 
7.1 polecenie przelewu SEPA złożone w placówce Banku:  

 do banków krajowych 
za przelew 

- 20 zł - - 
 do banków zagranicznych - 3,5 zł - - 

7.2 polecenie przelewu SEPA złożone w systemie bankowości elektronicznej:  
 do banków krajowych 

za przelew 
- 10 zł - - 

 do banków zagranicznych - 0 zł - - 

7.3 
polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG 

 - 20 zł - - 

8. 

Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych)/ Polecenie 
wypłaty27 

za przelew - 20 zł - - 

9. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 
9.1 z banków krajowych 

od 
otrzymanego 

przelewu 

- 10 zł - - 

9.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

- 0 zł - - 

9.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

- 20 zł - - 

9.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG 

- 20 zł - - 

10. Dodatkowe opłaty za przelewy w walucie obcej 

10.1 

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

od transakcji - 
0,15% min. 20 
zł, max 100 zł 

- - 

10.2 
Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 

za zlecenie  - 
100 zł + 
koszty 

- - 

                                                 
22 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 10.000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 3 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,5% kwoty 
awizowanej nie mniej niż 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W 
przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowanej 
23 Druga i kolejna wypłata gotówki lub przelew z rachunku oszczędnościowego w miesiącu kalendarzowym (opłata nie dotyczy przelewów na 
rachunki lokat terminowych zakładanych w Banku). 
24 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
25 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
26 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
27 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 11, w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Rachunek 

oszczędnościo
wy w PLN 

Rachunek 
oszczędnościo
wy w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 

PKZP, RR 

Rachunek 
oszczędności

owy SKO 
postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta28 

banków 
trzecich 

10.3 

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

- 110 zł - - 

10.4 
Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

- 80 zł - - 

10.5 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta 

od transakcji - 110 zł - - 

10.6 
Opłata za obsługę 
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego i rentowego 

od 
otrzymanego 

przelewu 
- 20 zł - - 

10.7 

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

od transakcji - 0 zł - - 

11. Karty debetowe EURO 

11.1 
wydanie/wznowienie karty 
debetowej 

jednorazowo 

- 0 EUR - - 

11.2 wydanie duplikatu karty29 - 5 EUR - - 

11.3 
wydanie nowej karty w miejsce 
karty zastrzeżonej29 - 5 EUR - - 

11.4 obsługa karty miesięcznie - 0,70 EUR - - 

11.5 

Krajowe i zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej EURO do płatności 
bezgotówkowych30 

od transakcji - 0 EUR - - 

11.6 Wypłaty gotówki w bankomatach i w kasach banków30: 

11.6.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach 
POS zgodnie z zawartymi 
umowami31 

od transakcji 

- 0 EUR - - 

11.6.2 w innych bankomatach w kraju - 2,5 EUR - - 

11.6.3 

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

- 2,5 EUR - - 

11.6.4 

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

- 
3% nie mniej 
niż 2,5 EUR 

- - 

11.6.5 
w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

- 
3% nie mniej 
niż 2,5 EUR 

- - 

11.6.6 w punktach akceptujących kartę - 3% nie mniej - - 

                                                 
28 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
29 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
30 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest 
dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach 
innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
31 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bstomaszowl.pl 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 
Rachunek 

oszczędnościo
wy w PLN 

Rachunek 
oszczędnościo
wy w walucie 

Rachunek 
oszczędnościowy 

PKZP, RR 

Rachunek 
oszczędności

owy SKO 
za granicą niż 2,5 EUR 

11.6.7 w placówkach Poczty Polskiej - 
3% nie mniej 
niż 2,5 EUR 

- - 

11.7 
Czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

jednorazowo - 0 EUR - - 

11.8 
Powtórne generowanie i 
wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

od transakcji - 1,5 EUR - - 

11.9 
Zmiana PIN na portalu 
kartosfera.pl 

jednorazowo - 0 EUR - - 

11.10 
Sprawdzenie salda w 
bankomacie32 

od transakcji - 0 EUR - - 

12. Pozostałe opłaty 
12.1 Wyciąg miesięczny jednorazowo 0 zł 

12.2 

Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji 
przekazu33 

za dokument 5 zł 

12.3 
Wydanie na wniosek Klienta 
zaświadczenia nt. rachunku/ów 

za dokument 24,60 zł 

12.4 

Dokonanie blokady środków na 
rachunku bankowym z tytułu 
zabezpieczenia umów z innymi 
instytucjami 

za umowę 100 zł 

12.5 
Wysłanie wezwania do zapłaty 
w związku z saldem debetowym 
w rachunku 

od każdego 
wezwania 

według kosztów rzeczywistych 

12.6 

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

za dokument 20 zł 

12.7 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza rachunku: 

12.7.1 
za każdy miesiąc roku 
bieżącego 

za dokument 5 zł 

12.7.2 
za każdy miesiąc roku 
poprzedniego 

za dokument 10 zł 

12.8 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku bieżącego34 

za dokument 5 zł 

12.9 

Wysłanie duplikatu zestawienia 
dotyczącego opłat pobranych z 
tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym za 
każdy miesiąc roku 
poprzedniego34 

za dokument 10 zł 

 
 
 
 

                                                 
32 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
33 Na życzenie Klienta. 
34 Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Rozdział III. RACHUNKI ROZLICZENIOWE OSÓB PRAWNYCH I NIE POSIADAJĄCYCH 
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ ĄCYCH DZIAŁALNO ŚĆ 
GOSPODARCZĄ I ROLNICZ Ą 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rolnik 

Przedsiębiorca 
indywidualny, 

Instytucja 
niekomercyjna 

Spółka, 
Spółdzielnia 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

1. 
Otwarcie rachunku bankowego 
bieżącego, pomocniczego, 
powierniczego, rachunku VAT 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Prowadzenie rachunku 
bieżącego, pomocniczego 

miesięcznie 8 zł 30 zł/ 11 zł35 35 zł 9 zł 

3. Prowadzenie rachunku VAT  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. 
Prowadzenie rachunku dla OSP 
i KGW 

0 zł 
miesięcznie 

X X X X 

5. 
Dostęp do systemu bankowości 
elektronicznej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6. 
Instalacja środków dostępu do 
systemu IBF na komputerze 
Klienta 

jednorazowo X 123 zł  

7. Wydanie eTokena jednorazowo X 135,30 zł 
8. Zamknięcie rachunku głównego jednorazowo 10 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
9. Uruchomienie lokaty overnight jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

10. 
Automatyczne powiadomienie 
SMS 

każdy SMS 
wysłany do 

Klienta 
0,60 zł 

11. Wpłaty i wypłaty gotówki 
11.1. wpłata gotówki do 1000 zł za wpłatę 0 zł 3 zł 3 zł 0,3% nie mniej 

niż 2 zł 11.2. wpłata gotówki powyżej 1000 zł od kwoty 0 zł 0,5% 

11.3. wypłata gotówki36 od kwoty 

0,4% 
nie 

mniej 
niż 5 zł 

0,5% nie mniej niż 10 zł 
0,3% nie mniej 

niż 5 zł 

12. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki prowadzone przez Bank) 
12.1. w placówce Banku 

za przelew 
1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

12.2. 
w systemie bankowości 
elektronicznej 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

13. Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunki prowadzone przez inne banki) 

13.1. 
przelew w systemie Elixir 
złożony w placówce Banku 

za przelew 

4 zł 4 zł  4 zł 4 zł 

13.2. 
przelew w systemie Elixir 
złożony za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

13.3. 
przelew w systemie 
SORBNET37 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

13.4. 
przelew ekspresowy w systemie 
BlueCash38 lub Express 
ELIXIR 39 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14. Polecenie przelewu SEPA 
14.1 w placówce Banku: 

                                                 
35 W przypadku przedsiębiorców indywidualnych zatrudniających nie więcej niż 5 pracowników opłata za prowadzenie rachunku wynosi 11 zł. 
36 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30.000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 3 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,5% kwoty 
awizowanej nie mniej niż 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W 
przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowanej. 
37 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
38 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
39 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł, z zastrzeżeniem, że dla spółek i 
spółdzielni nie wyższa niż 100.000 zł. 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rolnik 

Przedsiębiorca 
indywidualny, 

Instytucja 
niekomercyjna 

Spółka, 
Spółdzielnia 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

14.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
14.1.2 do banków zagranicznych 4 zł 4 zł  4 zł 4 zł 
14.2 w systemie bankowości elektronicznej: 

14.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
14.2.2 do banków zagranicznych 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

15. 
Polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

16. 
Polecenie przelewu w walucie 
obcej (wysłane do banków 
krajowych)/ Polecenie wypłaty 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 
17.1 z banków krajowych za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

17.2 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.3 
z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie innej 
niż EUR 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

17.4 
z banków zagranicznych spoza 
EOG za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

18. Dodatkowe opłaty za przelewy w walucie obcej 

18.1 

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

od transakcji 

0,15% 
min. 20 
zł, max 
100 zł 

0,15% min. 20 
zł, max 100 zł 

0,15% min. 
20 zł, max 

100 zł 

0,15% min. 20 
zł, max 100 zł 

18.2 

Zlecenie poszukiwania 
polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta40 

za zlecenie  

100 zł 
+ 

koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + 
koszty 
banków 
trzecich 

100 zł + koszty 
banków 
trzecich 

18.3 

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

od transakcji 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 

18.4 
Realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

za przelew 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

18.5 

Zmiany/korekty/odwołania 
zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie 
Klienta 

od transakcji 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 

18.6 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

19. Zlecenia stałe 

19.1. 
uruchomienie, modyfikacja, 
odwołanie zlecenia stałego w 
placówce Banku 

jednorazowo 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

19.2. 
realizacja zlecenia stałego na 
rachunek prowadzony w Banku 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

19.3. 
realizacja zlecenia stałego 
złożonego w placówce Banku 

za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

19.4. 
realizacja zlecenia stałego 
złożonego w bankowości 
elektronicznej 

za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

20. Polecenie zapłaty 
20.1. uruchomienie, modyfikacja, jednorazowo 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

                                                 
40 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rolnik 

Przedsiębiorca 
indywidualny, 

Instytucja 
niekomercyjna 

Spółka, 
Spółdzielnia 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

odwołanie polecenia zapłaty 
20.2. realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 
20.3. zwrot polecenia zapłaty za zwrot 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
21. Karty debetowe 

21.1. wydanie karty głównej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X 
21.2. wydanie karty dodatkowej jednorazowo 0 zł 25 zł 25 zł X 
21.3. wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X 
21.4. wydanie duplikatu karty41 jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X 

21.5. 
wydanie nowej karty w miejsce 
karty zastrzeżonej40 jednorazowo 20 zł 30 zł 30 zł X 

21.6. obsługa karty debetowej miesięcznie 4 zł 5 zł 5 zł X 
21.7. transakcje bezgotówkowe42 od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł X 
21.8. wypłata gotówki41 

21.8.1 

we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi 
umowami 43 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł X 

21.8.2 w innych bankomatach w kraju 10 zł 10 zł 10 zł X 

21.8.3 
w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG 
w walucie EUR 

10 zł 10 zł 10 zł X 

21.8.4 

w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą w ramach EOG 
w walucie obcej innej niż EUR 
oraz poza EOG 

3% nie mniej niż 10 zł 

21.8.5 
w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

3% nie mniej niż 10 zł 

21.8.6 
w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w 
walucie EUR 

3% nie mniej niż 10 zł 

21.8.7 

w punktach akceptujących kartę 
za granicą w ramach EOG w 
walucie obcej innej niż EUR 
oraz poza EOG 

3% nie mniej niż 10 zł 

21.8.8 w placówkach Poczty Polskiej 3% nie mniej niż 10 zł 

21.8.9 
awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

jednorazowo 
1 000 

zł 
1 000 zł 1 000 zł X 

21.9 
Wpłata gotówki we 
wpłatomatach należących do 
Banku44 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

21.10 usługa cash back od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł X 

21.11 
czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X 

21.12 zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł X 

21.13 
powtórne generowanie i 
wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

od transakcji 5 zł 10 zł 10 zł X 

21.14 
zmiana PIN na portalu 
kartosfera.pl 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł X 

21.15 
sprawdzenie salda w 
bankomacie45 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł X 

22. Pozostałe opłaty 

                                                 
41 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 
42 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku  transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku 
bankowego. 
43 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bstomaszowl.pl 
44 Lista wszystkich urządzeń, w których można realizować transakcje wpłat on-line jest dostępna na stronie internetowej Banku 
45 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rolnik 

Przedsiębiorca 
indywidualny, 

Instytucja 
niekomercyjna 

Spółka, 
Spółdzielnia 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

22.1 Wyciągi:      
22.1.1 odbierane  placówce Banku za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

22.1.2 
udostępniane w systemie 
bankowości elektronicznej 

za wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

22.1.3 
wysyłane drogą pocztową na 
terenie kraju listem zwykłym 

za wyciąg 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

22.2 

Sporządzenie kopii wyciągu/ 
dowodu księgowego/ 
potwierdzenia realizacji 
przekazu 

za dokument 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

22.3 zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

22.4 

wydanie na wniosek Klienta 
zaświadczenia potwierdzającego 
posiadanie rachunku/ wysokość 
salda/ obroty itp. 

za dokument 
49,20 

zł 
49,20 zł 49,20 zł 49,20 zł 

22.5 

dokonanie blokady środków 
oraz cesja praw do środków na 
rachunku z tytułu 
zabezpieczenia umów z innymi 
instytucjami na wniosek Klienta 

za umowę 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

22.6 
realizacja z rachunku tytułu 
wykonawczego lub dokumentu 
mającego moc takiego tytułu 

od każdego 
tytułu 

40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

22.7 
wysłanie wezwania do zapłaty 
w związku z saldem debetowym 
powstałym na rachunku 

od każdego 
wezwania 

według kosztów rzeczywistych 

22.8 wydanie blankietów czekowych za blankiet 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

22.9 
przyjęcie zgłoszenia i 
wykonanie zastrzeżenia o 
utracie czeków 

jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

22.10 

wydanie informacji o stanie 
środków na rachunku firmom 
audytorskim badającym bilans 
(biegłym rewidentom), na 
podstawie upoważnienia 
wydanego przez posiadacza 
rachunku 

za dokument - 123 zł 123 zł 123 zł 

 
Rozdział IV. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH  I NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ ĄCYCH 
DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZĄ I ROLNICZ Ą 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 
Rachunek 
lokacyjny 

Rachunek 
walutowy 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 
3. Zamknięcie rachunku bankowego  jednorazowo 0 zł 10 zł 
4. Wpłata gotówki  od kwoty 0 zł 0,5% nie 

mniej niż 5 zł 5. Wypłata gotówki46 od kwoty 0 zł/ 8 zł47 

6. Automatyczne powiadomienie SMS  
każdy SMS 

wysłany do Klienta 
0,60 zł 0,60 zł 

                                                 
46 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30.000 zł należy awizować w placówce Banku, co najmniej 3 dni robocze przed dokonaniem 
wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,5% kwoty 
awizowanej nie mniej niż 50 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W 
przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowanej 
47 Druga i kolejna wypłata gotówki lub przelew z rachunku lokacyjnego w miesiącu kalendarzowym (opłata nie dotyczy przelewów na rachunki 
lokat terminowych zakładanych w Banku). 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 
Rachunek 
lokacyjny 

Rachunek 
walutowy 

7. 
Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu 
zabezpieczenia umów z innymi instytucjami 

jednorazowo 50 zł 50 zł 

8. 
Realizacja z rachunku tytułu wykonawczego lub 
dokumentu mającego moc takiego tytułu 

od każdego tytułu 40 zł 40 zł 

9. 
Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia 
potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość 
salda/ obroty itp. 

za dokument 49,20 zł 49,20 zł 

10. 
Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki 
prowadzone przez Bank) 

za przelew 0 zł/ 8 zł45 0 zł 

11. Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunki prowadzone przez inne banki) 
11.1 przelew w systemie Elixir złożony w placówce Banku 

za przelew 

- 4 zł  

11.2 
przelew w systemie Elixir złożony za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej 

- 1 zł 

11.3 przelew w systemie SORBNET48 - 30 zł 

11.4 
przelew ekspresowy w systemie BlueCash49 lub 
Express ELIXIR50 

- 8 zł 

12. Polecenie przelewu SEPA 
12.1 w placówce Banku:  -  

12.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

- 20 zł 
12.1.2 do banków zagranicznych - 4 zł 
12.2 w systemie bankowości elektronicznej:  -  

12.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

- 10 zł 
12.2.2 do banków zagranicznych - 1 zł 

13. 
Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG 

za przelew - 30 zł 

14. 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do 
banków krajowych)/ Polecenie wypłaty 

za przelew - 20 zł 

15. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 
15.1 z banków krajowych za przelew - 10 zł 

15.2 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 

za przelew - 0 zł 

15.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

za przelew - 20 zł 

15.4 z banków zagranicznych spoza EOG za przelew - 20 zł 
16. Dodatkowe opłaty za przelewy 

16.1 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta 
(opłata pobierana ze zwracanej kwoty) 

od transakcji - 
0,15% min. 20 
zł, max 100 zł 

16.2 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
Klienta51 

za zlecenie  - 

100 zł + 
koszty 

banków 
trzecich 

16.3 
Realizacja polecenia przelewu w trybie 
niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, USD, 
GBP, PLN 

od transakcji - 110 zł 

16.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR za przelew - 80 zł 

16.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji - 110 zł 

16.6 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji - 0 zł 

17. Karty debetowe EURO 
17.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej jednorazowo - 0 EUR 
17.2 Wydanie duplikatu karty52 jednorazowo - 6 EUR 
17.3 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej50 jednorazowo - 6 EUR 

                                                 
48 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
49 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
50 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł, z zastrzeżeniem, że dla spółek i 
spółdzielni nie wyższa niż 100.000 zł. 
51 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
52 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
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Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 
Rachunek 
lokacyjny 

Rachunek 
walutowy 

17.4 Użytkowanie karty miesięcznie - 1 EUR 
17.5 Transakcje bezgotówkowe53 od transakcji - 0 EUR 
17.6 Transakcje gotówkowe51 

17.6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 54 

od transakcji 

- 0 EUR 

17.6.2 w innych bankomatach w kraju - 2,5 EUR 

17.6.3 
w bankomatach  akceptujących kartę za granicą w 
ramach EOG w walucie EUR 

- 2,5 EUR 

17.6.4 
w bankomatach  akceptujących kartę za granicą w 
ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza 
EOG 

- 
3% nie mniej 
niż 2,5 EUR 

17.6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju - 
3% nie mniej 
niż 2,5 EUR 

17.6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą - 
3% nie mniej 
niż 2,5 EUR 

17.6.7 w placówkach Poczty Polskiej - 
3% nie mniej 
niż 2,5 EUR 

17.7 Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty jednorazowo - 0 EUR 

17.8 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

od transakcji - 2,5 EUR 

17.9 Zmiana PIN na portalu kartosfera.pl jednorazowo - 0 EUR 
17.10 Sprawdzenie salda w bankomacie55 od transakcji - 0 EUR 

 
Rozdział V. KARTA PRZEDPŁACONA  

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłaty za kartę 
1.1. Opłata za wydanie karty jednorazowo 10 zł 
1.2. Opłata za miesięczną obsługę karty miesięcznie 0 zł 
2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 
2.2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.2.1. 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 
terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami56 

od transakcji 

0 zł 

2.2.2. w innych bankomatach w kraju 10 zł 
2.2.3. w bankomatach akceptujących kartę za granicą 10 zł 
2.2.4. w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 
2.2.5. w punktach akceptujących kartę za granicą 10 zł 
2.2.6. w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 

3. Inne opłaty 
3.1. Zasilenie środków na rachunek karty od transakcji 0 zł 
3.2. Sprawdzenie salda w bankomacie57 od transakcji 0 zł 
3.3. Wypłata środków przechowywanych na rachunku karty od zlecenia 10 zł 
3.4. Usługa cash back od transakcji 0 zł 
3.5. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową za przesyłkę 5 zł 

 
 
 
 
 
 

                                                 
53 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest 
dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku  transakcji dokonywanych w walutach 
innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
54 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bstomaszowl.pl 
55 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
56 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.bstomaszowl.pl. 
57 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Rozdział VI. KREDYTY  
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka 

Kredyty dla osób fizycznych 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku58  
1.1. Od limitów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (debetów): 50 zł 
2. Prowizja za udzielenie kredytu:  

2.1. Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym59 3% nie mniej niż 50 zł 
2.2. Kredyt Gotówka  3,5% nie mniej niż 50 zł 
2.3. Kredyt Bezpieczna Gotówka 5% nie mniej niż 50 zł 
2.4. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom:  
2.4.1     - do kwoty 200.000 zł 1,5% nie mniej niż 100 zł 
2.4.2     - powyżej kwoty 200.000 zł 1,3% nie mniej niż 100 zł 
2.5. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny:  
2.5.1     - do kwoty 200.000 zł 2,5% nie mniej niż 100 zł 
2.5.2     - powyżej kwoty 200.000 zł 2,0% nie mniej niż 100 zł 
2.6. Kredyt Bez Odsetek dla Klientów:  
2.6.1 a) posiadających w Banku rachunek60 9,5% nie mniej niż 50 zł 
2.6.2 b) pozostałych 11% nie mniej niż 50 zł 
2.7. Kredyt Remontowy dla Klientów:  
2.7.1 a) posiadających w Banku rachunek58 3% nie mniej niż 50 zł 
2.7.2 b) pozostałych 4% nie mniej niż 50 zł 
2.8. Kredyt Czyste Powietrze 2% nie mniej niż 50 zł 
3. Prowizja od zaangażowania kredytowego61 20 zł rocznie 
4. Pozostałe opłaty  

4.1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 8 zł 
4.2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł 

4.3. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty 
prolongowanej) 

1,5% nie mniej niż 100 zł 

4.4. 
Zwiększenie kwoty kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 
(jednorazowo od kwoty zwiększanej) 

3% nie mniej niż 50 zł 

4.5. 
Przedłużenie umowy kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 
na kolejne 12 miesięcy 

3% nie mniej niż 50 zł 

4.6. 
Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (np. zmiana 
formy zabezpieczenia) 

100 zł 

4.7. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy62  49,20 zł 
4.8. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 

4.9. 
Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub odsetek. 
Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli obciąża dłużnika. 

według kosztów 
rzeczywistych  

4.10. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej przedmiot 
kredytowania lub zabezpieczenie spłaty kredytu 

100 zł za każdą inspekcję 

4.11. Automatyczne powiadomienie SMS 
0,60 zł za każdy SMS wysłany 

do Klienta 

Karty kredytowe dla osób fizycznych 

1. Wydanie nowej karty kredytowej 0 zł 
2. Wznowienie karty 0 zł 

3. 
Obsługa karty – opłata pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji 
bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty 
wyniosła: 

 

3.1. - mniej niż 10.000 zł 70 zł rocznie 
3.2. - co najmniej 10.000 zł 0 zł 
4. Wydanie/wznowienie karty dodatkowej 10 zł jednorazowo 

                                                 
58 Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku. 
59 Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie 
kredytu. 
60 Klient musi posiadać w Banku rachunek ROR lub rachunek rozliczeniowy albo założyć taki rachunek w Banku najpóźniej w dniu podpisania 
umowy kredytowej. 
61 Prowizja dotyczy limitów w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym i naliczana jest od kwoty przyznanego limitu. 
62 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty. 
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5. Obsługa karty dodatkowej 12 zł rocznie 
6. Wydanie duplikatu karty63 10 zł jednorazowo 
7. Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej64 10 zł jednorazowo 
8. Zmiana numeru PIN w bankomacie świadczącym taką usługę 2 zł za zmianę 
9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 
10. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 5 zł jednorazowo 

11. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty kredytowej do płatności bezgotówkowych65,66 

0 zł 

12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:  
12.1 w kraju 3% nie mniej niż 10 zł 

12.2 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
kredytowej do płatności gotówkowych64 3% nie mniej niż 10 zł 

13. Polecenie przelewu z karty 3% nie mniej niż 5 zł 
14. Sprawdzenie salda w bankomacie67 0 zł 
15. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Klienta za wskazany okres 10 zł 

16. 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 
bankomatach świadczących taką usługę 

0 zł 

17. Zmiana danych użytkownika karty 0 zł 
18. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 0 zł 
19. Zmiana limitów na karcie 0 zł 

20. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

3% nie mniej niż 40 zł, 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

21. Pakiet Bezpieczna Karta 0 zł 

22. 
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc roku 
bieżącego68 

5 zł 

23. 
Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem płatniczym karty kredytowej za każdy miesiąc roku 
poprzedniego66 

10 zł 

Kredyty dla firm i rolników 

1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku69  

1.1. 
Od kredytów w rachunku bieżącym dla rolników oraz pożyczek dla 
rolników: 

 

1.1.1 - do 50.000 zł 50 zł 
1.1.2 - powyżej 50.000 zł 100 zł 
1.2. Od pozostałych kredytów dla rolników i firm:  
1.2.1 - do 100.000 zł 100 zł 
1.2.2 - od 100.001 zł do 300.000 zł 300 zł 
1.2.3 - powyżej 300.000 zł 500 zł 

2. Prowizja za udzielenie kredytu70:  
2.1. Kredyt w rachunku bieżącym dla firm i rolników71:  
2.1.1 - do 100.000 zł od 2% do 4% nie mniej niż 100 zł 
2.1.2 - powyżej 100.000 zł od 1% do 3% nie mniej niż 100 zł 
2.2. Kredyt obrotowy dla firm i rolników:   
2.2.1 a) do 100.000 zł od 2% do 4% nie mniej niż 100 zł 
2.2.2 b) pow. 100.000 zł od 1% do 3% nie mniej niż 100 zł 
2.3. Kredyt inwestycyjny dla firm i rolników:  

                                                 
63 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
64 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
65 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
66 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy 
stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku  transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 
67 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
68 Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
69 Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku 
Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 
70 Wysokość prowizji uzależniona jest od oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta oraz oceny prawnych zabezpieczeń wnioskowanej 
transakcji. 
71 Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie 
kredytu. 
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2.3.1 a) dla Klientów wewnętrznych72:  
    - do 100.000 zł od 1% do 3% nie mniej niż 100 zł 
     - powyżej 100.000 zł od 0,5% do 2% nie mniej niż 100 zł 

2.3.2 b) dla Klientów zewnętrznych73 od 1% do 3% nie mniej niż 100 zł 
2.4. Pożyczka dla firm i rolników:  
2.4.1 a) dla Klientów wewnętrznych: od 1% do 3% nie mniej niż 100 zł 
2.4.2 b) dla Klientów zewnętrznych: od 2% do 4% nie mniej niż 100 zł 
2.5. Kredytowa Linia Hipoteczna dla firm i rolników od 1% do 3% nie mniej niż 100 zł 
2.6. Kredyt inwestycyjny dla Wspólnot Mieszkaniowych 1,5% nie mniej niż 100 zł 
2.7. Kredyt inwestycyjny na zakup gruntów rolnych od 0,5% do 2% nie mniej niż 100 zł 
2.8. Kredyt technologiczny od 0,5% do 2% nie mniej niż 100 zł 
2.9. Kredyt obrotowy - deweloperski od 0,5% do 2% nie mniej niż 100 zł 
3. Prowizja od zaangażowania kredytowego74  
4. Pozostałe opłaty  

4.1. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 8 zł 
4.2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 0 zł 

4.3. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu (jednorazowo od kwoty 
prolongowanej) 

1,5% nie mniej niż 100 zł 

4.4. 
Zwiększenie kwoty kredytu w rachunku bieżącym (jednorazowo od 
kwoty zwiększanej) 

od 0,5% do 3% nie mniej niż 100 zł 

4.5. 
Zmiana postanowień umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
(np. zmiana formy zabezpieczenia) 

100 zł 

4.6. Wydanie opinii i zaświadczeń na wniosek Kredytobiorcy75 49,20 zł 

4.7. 
Pisemne wyjaśnienie dokonanej oceny zdolności kredytowej 
Wnioskodawcy 

200 zł  

4.8. Wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł 

4.9. 
Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty raty (rat) kredytu lub 
odsetek. Opłata za wezwanie wysłane do dłużnika i poręczycieli 
obciąża dłużnika. 

według kosztów rzeczywistych 

4.10. 
Przeprowadzenie inspekcji przedmiotu zabezpieczenia spłaty 
kredytu (za wyjątkiem gruntów rolnych)  

100 zł za każdą inspekcję 

4.11. 
Przeprowadzenie inspekcji u Klienta w związku z przeglądem 
(monitoringiem) zabezpieczeń 

0 zł 

4.12. 
Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości dla potrzeb wypłaty z 
rachunku powierniczego 

100 zł za każdą inspekcję 

4.13. Wystawienie promesy udzielenia kredytu/ gwarancji/ poręczenia 1% kwoty promesy 

4.14. Automatyczne powiadomienie SMS 
0,60 zł za każdy SMS wysłany do 

Klienta 
5. Gwarancje bankowe   

5.1. Opłata przygotowawcza 
0,2% jednorazowo od kwoty gwarancji, 

nie mniej niż 100 zł 
5.2. Prowizja za korzystanie z gwarancji:  
5.2.1 - do 50.000 zł 3% w stosunku  rocznym 
5.2.2 - powyżej 50.000 zł 2% w stosunku  rocznym 
5.3. Prowizja od kwoty przyznanego limitu 1,5% jednorazowo od kwoty gwarancji 

Karty kredytowe dla firm i rolników 

1. Wydanie nowej karty kredytowej 0 zł 
2. Wznowienie karty 0 zł 

3. 
Obsługa karty głównej – opłata pobierana, jeżeli w poprzednim roku wartość 
transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek 
karty wyniosła: 

 

3.1. - mniej niż 30.000 zł 100 zł rocznie 
3.2. - co najmniej 30.000 zł 0 zł 
4. Wydanie duplikatu karty76 30 zł jednorazowo 
5. Zmiana numeru PIN w bankomacie świadczącym taka usługę 2 zł 

                                                 
72 Klient wewnętrzny – Klient, który aktualnie korzysta oraz w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie kredytu, korzystał z 
oferty produktowej Banku. 
73 Klient zewnętrzny – Klient, który nie jest Klientem wewnętrznym. 
74 Prowizja naliczana od dostępnej kwoty kredytu, płatna w następnym dniu roboczym po upływie 12 miesięcznego okresu kredytowania w 
wysokości jak za udzielenie kredytu. 
75 Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się opłaty. 
76 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
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6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10 zł jednorazowo 
7. Transakcje bezgotówkowe77 0 zł 
8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków75  
8.1 w kraju 3% nie mniej niż 10 zł 
8.2 za granicą 3% nie mniej niż 10 zł 
9. Przelew z karty 3% nie mniej niż 5 zł 
10. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 
11. Generowanie wyciągu na życzenie Klienta za wskazany okres 10 zł 
12. Zmiana danych Użytkownika karty 5 zł 
13. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 0 zł 

14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

5% nie mniej niż 100 zł, 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

15. Pakiet Bezpieczna Karta 0 zł 

 
Rozdział VII. CZYNNO ŚCI KASOWE W ZŁOTYCH  
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłata gotówkowa przekazywana na rachunek78: 
1.1. osoby prywatnej, prowadzony w Banku 

od transakcji 

0 zł 
1.2. rolnika indywidualnego, prowadzony w Banku 0 zł 

1.3. 
na rachunek gminy i jednostki pomocniczej gminy, 
prowadzony w Banku, za odbiór nieczystości i dostawę 
wody 

3 zł 

1.4 wpłata na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Tomaszowie Lubelskim 

0 zł 

1.5. 
wpłata na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej w 
Tomaszowie Lubelskim prowadzony w Banku  

0 zł 

1.6. 
podmiotu gospodarczego, prowadzony w Banku oraz 
prowadzony w innym banku krajowym: 

  

1.6.1 -  do 800,00 zł 
od transakcji 

4 zł 
1.6.2 - powyżej 800,00 zł 0,5% od kwoty wpłaty 

2. 
Wpłata gotówkowa na rachunek w innym banku 
krajowym realizowana w trybie ekspresowym w 
systemie BlueCash79 

od wpłaty 0,5% nie mniej niż 10 zł 

3. 
Wpłata gotówkowa natychmiastowa na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express 
ELIXIR 80 

od wpłaty 0,5% nie mniej niż 10 zł 

4. Płatność bezgotówkowa za pośrednictwem 
terminala płatniczego 

 od transakcji 4 zł 

5. 
Wymiana banknotów i monet na inne nominały 
(Klienci nie posiadający rachunku w Banku): za każdą wymianę 0,5% nie mniej niż 2 zł 

 
Rozdział VIII. OPŁATY RÓ ŻNE 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Przechowywanie depozytów obcych miesięcznie 61,50 zł 

2. 
Wydanie zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako 
dłużnik Banku 

jednorazowo 49,20 zł 

3. 
Sporządzenie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji 
ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) 

jednorazowo 246 zł 

4. 
Zastrzeżenie dokumentu tożsamości osoby fizycznej, 
która nie korzysta z oferty produktowej Banku 

jednorazowo 123 zł 

5. Pozyskanie i dostarczenie zbiorczej informacji z jednorazowo 24,60 zł 

                                                 
77 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy 
stosowaniu kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku  transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 
78 Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza 
rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 
79 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
80 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
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Centralnej Informacji o rachunkach bankowych 
osobom, o których mowa w art. 92ba ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i 
instytucjom, o których mowa w art. 105b ustawy 
Prawo bankowe 

 

CZĘŚĆ II. Produkty i usługi wycofane z oferty 

 
1. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

 

Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka 

1. 
Pakiet Standardowy: 
- prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
- użytkowanie karty debetowej 

miesięcznie 8 zł 

2. 

Pakiet Standard Aktywny: 
- prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
- użytkowanie karty debetowej81, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 11 zł 

3. 

Pakiet Darmowe Bankomaty82: 
- prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
- użytkowanie karty debetowej79, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 20 zł 

4. 

Pakiet Senior: 
- prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
- użytkowanie karty debetowej79, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 4 zł 

5. 

Pakiet Student: 
- prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, 
- użytkowanie karty debetowej79, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 0 zł 

6. Opłata za użytkowanie karty głównej miesięcznie 4 zł  
 

2. Rachunki oszczędnościowe potwierdzone książeczką a’vista 
 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 
2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3. Automatyczne powiadamianie SMS 
każdy SMS 

wysłany do Klienta 
0,60 zł 

4. Wpłaty i wypłaty 
4.1. wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 
4.2. wypłata gotówki za wypłatę 0 zł 
5. Polecenie przelewu wewnętrznego (na rachunki prowadzone przez Bank) 
5.1 w placówce Banku za przelew 1 zł 
5.2 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 
6. Polecenie przelewu zewnętrznego (na rachunki prowadzone przez inne banki) 

6.1 
przelew w systemie Elixir złożony w 
placówce Banku 

za przelew 

3,5 zł 

6.2 
przelew w systemie Elixir złożony w 
systemie bankowości elektronicznej 

0 zł 

6.3 przelew w systemie SORBNET83 20 zł 

6.4 
przelew ekspresowy w systemie 
BlueCash84 lub Express ELIXIR85 8 zł 

 

                                                 
81 W ramach opłaty za Pakiet, Posiadacz rachunku otrzymuje jedną kartę debetową. W przypadku rachunku wspólnego, każdy z Posiadaczy 
otrzymuje jedną kartę debetową. 
82 W ramach opłaty za Pakiet, wypłaty gotówkowe we wszystkich bankomatach w kraju za 0 zł. 
83 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez 
Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
84 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
85 Wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20.000 zł. 
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3. Rachunki bankowe osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą i rolniczą – pakiety 
 

Lp. Rodzaj Pakietu Tryb pobierania Stawka 

1. 
Pakiet Firma: 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- użytkowanie karty debetowej, 

miesięcznie 35 zł 

2. 
Pakiet e-Firma: 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 40 zł 

3. 
Pakiet Agro: 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- użytkowanie karty debetowej 

miesięcznie 11 zł 

4. 
Pakiet Wspólny Dom Plus: 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 15 zł 

5. 

Pakiet Firma Plus: 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- użytkowanie karty debetowej86, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 40 zł 

6. 

Pakiet Na Dobry Początek87: 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- użytkowanie karty debetowej, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 11 zł 

7. 

Pakiet Mikrofirma88: 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- użytkowanie karty debetowej, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 11 zł 

8. 

Pakiet Agro Plus (dla osób fizycznych prowadzących 
działalność rolniczą): 
- prowadzenie rachunku bankowego, 
- użytkowanie karty debetowej, 
- bankowość elektroniczna 

miesięcznie 11 zł 

9. 
Opłata za użytkowanie karty głównej:  
- wydanej dla rolnika 
- wydanej dla firmy 

miesięcznie 
 

3 zł 
5 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część III. Produkty i usługi przeniesione z Banku Spółdzielczego w Łaszczowie (umowy zawarte do 31 

lipca 2021 r.) 

                                                 
86 W ramach opłaty za Pakiet, Posiadacz rachunku otrzymuje jedną kartę debetową. 
87 Pakiet dotyczy przedsiębiorców indywidualnych, którzy przenoszą rachunek z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego na rachunek 
bieżący firmowy oraz przedsiębiorców indywidualnych rozpoczynających działalność gospodarczą (pakiet obowiązuje przez pierwszy rok 
prowadzenia rachunku). 
88 Pakiet dotyczy przedsiębiorców indywidualnych, którzy zatrudniają nie więcej niż 5 pracowników. 
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Tab. A RACHUNKI BIE ŻĄCE PODMIOTÓW INNYCH NI Ż ROLNICY INDYWIDUALNI 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

1. Prowadzenie rachunku (miesięcznie)  
(chyba, że umowa stanowi inaczej): 
a) bieżącego i pomocniczego 
b) dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel 

 
 

35 zł  
35 zł  

2. Wpłata gotówki na rachunek (od kwoty wpłaty) 
(chyba, że umowa stanowi inaczej) 0,50 % i nie mniej niż 5 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku1 (od kwoty wypłaty) 
(chyba, że umowa stanowi inaczej) 

0,50 % i nie mniej niż 5 zł 

4. Polecenie przelewu  

4.1.  Polecenie przelewu wewnętrznego (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     – w Systemie Internet Banking 
     – w Systemie Internet Banking dla Firm 

 
0 zł 

 
0 zł 
0 zł 

4.2. Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR2 (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     – w Systemie Internet Banking 
     – w Systemie Internet Banking dla Firm 

 
5 zł 

 
1,50 zł 
0,80 zł 

4.3. Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET (za przelew):  
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     – w Systemie Internet Banking 
     – w Systemie Internet Banking dla Firm 

 
30 zł 

 
30 zł 
30 zł 

4.4. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku 
krajowym w systemie Express ELIXIR  (maksymalna kwota przelewu to 
20.000 zł, dla spółek i spółdzielni 100.000 zł) (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     – w Systemie Internet Banking 
     – w Systemie Internet Banking dla Firm 

 
 
 

10 zł 
 

10 zł 
10 zł 

4.5. Polecenie przelewu SEPA (za przelew): 
a) w Oddziale Banku: 
     - do banków krajowych 
     - do banków zagranicznych  
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     – w Systemie Internet Banking: 
       - do banków krajowych 
       - do banków zagranicznych  
     – w Systemie Internet Banking dla Firm: 
       - do banków krajowych 
       - do banków zagranicznych  

 
 

5 zł 
5 zł 

 
 

1,50 zł 
1,50 zł 

 
0,80 zł 
0,80 zł 

4.6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 
/ Polecenie wypłaty3 (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     – w Systemie Internet Banking 
     – w Systemie Internet Banking dla Firm 

0,25 % nie mniej niż 30 zł i nie 
więcej niż 300 zł 

4.7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 3 

a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     – w Systemie Internet Banking 
     – w Systemie Internet Banking dla Firm 

30 zł 

5. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (za przelew):  



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

a) z banków krajowych 
b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 
c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR  
d) z banków zagranicznych spoza EOG 

20 zł 
0 zł 
20 zł 
20 zł 

6. Dodatkowe opłaty dotyczące polecenia przelewu 

6.1. Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) 
dostępna  w EUR, USD, GBP, PLN (od transakcji) 

100 zł 

6.2. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” 80 zł 

6.3. Zmiany/korekta/odwołanie zrealizowanego polecenia przelewu wykonane 
na zlecenie Posiadacza rachunku (od transakcji) 

75 zł + koszty banków trzecich 

6.4. Zwrot kwoty polecenia przelewu na wniosek Posiadacza rachunku (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty przekazu) (od transakcji) 

0,15 % nie mniej niż 20 zł i nie 
więcej niż 100 zł 

6.5. Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku (za zlecenie) 4 75 zł + koszty banków trzecich 

6.6. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w 
innej walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1. Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego w Oddziale Banku/  
w systemie bankowości elektronicznej (za zlecenie) 

0 zł 

7.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez Bank (od 
transakcji): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

0 zł 
0 zł 

7.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku krajowym (od 
transakcji): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

6 zł 
1,50 zł 

8. Polecenie zapłaty 

8.1. Rejestracja polecenia zapłaty w Oddziale Banku (za zlecenie) 0 zł 

8.2. Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty w Oddziale Banku (za zlecenie) 1 zł 

8.3. Realizacja polecenie zapłaty z rachunku (za zlecenie) 1 zł 

8.4. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku (za zlecenie) 

3 zł 

9. Karta debetowa: VISA DEBETOWA BUSINESS 

9.1. Wydanie nowej karty (jednorazowo) 15 zł 

9.2. Wznowienie karty (jednorazowo) 15 zł 

9.3. Opłata za użytkowanie karty (miesięcznie) 5 4 zł 

9.4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 

9.5. Transakcje bezgotówkowe 6 (od transakcji) 0 zł 

9.6. Wypłata gotówki 6 (od transakcji): 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków   
krajowych oraz terminalach POS, zgodnie z zawartymi umowami 7 0 zł 

w innych bankomatach w kraju 5 zł 

w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
EUR 

5 zł 

w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
obcej innej niż EUR oraz poza EOG 

5 zł 

w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
EUR 5 zł 
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w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
obcej innej niż EUR oraz poza EOG 

5 zł 

w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 

w usłudze Cash back 2 zł 

Sm@rt wypłata w bankomacie 8 0 zł 

9.7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (jednorazowo) 1.000 zł 

9.8. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1.500 zł 

9.9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez 
niego wskazany (w Oddziale) (od dokumentu) 

3 zł 

9.10. Sprawdzenie o salda w bankomacie 9 (od transakcji) 0 zł 

9.11. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta (od 
zlecenia) 

10 zł 

9.12. Zmiana danych Użytkownika karty (od zmiany) 3 zł 

9.13. Zmiana limitów na karcie (od zmiany) 0 zł 

9.14. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty (jednorazowo) 0 zł 

10. Wyciąg z rachunku 

10.1. Wyciąg z rachunku bankowego (za sztukę): 0 zł 

10.2. Wydanie duplikatu wyciągu 0 zł 

11. Elektroniczne kanały dostępu: 

11.1. System bankowości elektronicznej - Internet Banking  (jednorazowo): 
a) dostęp do systemu 
b) wydanie hasła aktywacyjnego w formie papierowej 
c) wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą 
SMS  

 
0 zł 
0 zł 
0 zł 

11.2. System Internet Banking dla Firm (System bankowości elektronicznej z 
wieloosobową autoryzacją transakcji):  
a) instalacja Systemu Internet Banking dla Firm (jednorazowo): 
    - za pierwsze stanowisko 
    - za każde kolejne stanowisko 
b) abonament (miesięcznie) 

 
 
 

100 zł 
50 zł 
100 zł 

11.3. Udzielenie informacji o rachunku (jednorazowo): 
a) za pośrednictwem telefonicznej usługi na hasło,  
b) za pośrednictwem usługi Bankofon 

 
0 zł 
0 zł 

11.4. Przekazywanie informacji o rachunku w formie komunikatów SMS za 
pomocą SMS Banking (miesięcznie) 

2 zł - do 10 SMS 
powyżej 10 SMS - 0,30 zł za 

każdy SMS 

12. Czeki 

12.1. Wydanie blankietów czekowych (za blankiet) 1 zł 

12.2. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia utraty czeków 50 zł 

13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu: 10 
a) jednorazowa realizacja tytułu (jednorazowo) 
b) częściowa realizacja (za każdą wyegzekwowaną kwotę)  

 
 

20 zł 
10 zł 

14. Wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia (za wezwanie) 0 zł 

15. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ 
wysokość salda/ obroty/ itp. na wniosek Klienta (za dokument) 

30 zł 

16. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia 
kredytu udzielonego przez inny bank (za każdą umowę) 

30 zł 

17. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek 
Posiadacza rachunku (za dokument) 

0 zł 
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18.  Rozwiązanie umowy rachunku bez wypowiedzenia 20 zł 
1  Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danym Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości 
realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki. 
2  Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez Bank 
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów do 
organów podatkowych. 
3  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w punkcie 7.2., w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 
4  Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5   Opłata jest naliczana od każdej karty wydanej do rachunku. 
6  Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu 
kursu własnego VISA powiększonego o 3%, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.  
7  Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej banku BPS S.A. www.bankbps.pl. 
8   Usługa dostępna wyłącznie w bankomatach własnych Banku.   

9   Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
10 Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 
 

Tab. B RACHUNKI BIE ŻĄCE ROLNIKÓW  

Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

1. Prowadzenie rachunku bieżącego/ pomocniczego (miesięcznie) 10 zł 

2. Wpłata gotówki na rachunek (od wpłaty) 0 zł 

3. Wypłata gotówki z rachunku 1 (od kwoty wypłaty) 0,20 % nie mniej niż 5 zł 

4. Polecenie przelewu  

4.1.  Polecenie przelewu wewnętrznego (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
0 zł 
0 zł 

4.2. Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR2 (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
3 zł 
1 zł 

4.3. Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
30 zł 
30 zł 

4.4. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku 
krajowym w systemie Express ELIXIR (maksymalna kwota przelewu to 
20.000 zł) (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 
 

10 zł 
10 zł 

4.5. Polecenie przelewu SEPA (za przelew): 
a) w Oddziale Banku: 
     - do banków krajowych 
     - do banków zagranicznych  
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     - do banków krajowych 
     - do banków zagranicznych  

 
 

3 zł 
3 zł 

 
1 zł 
1 zł 

4.6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 
/ Polecenie wypłaty 3 (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

0,25 % nie mniej niż 30 zł i nie 
więcej niż 300 zł 

4.7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 3 

a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
30 zł 
30 zł 

5. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (za przelew): 
a) z banków krajowych 
b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 
c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż   
    EUR  
d) z banków zagranicznych spoza EOG 

 
20 zł 
0 zł 
20 zł 

 
20 zł 
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6. Dodatkowe opłaty dotyczące polecenia przelewu 

6.1. Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym” ) 
dostępna  w EUR, USD, GBP, PLN  (od transakcji) 

100 zł 

6.2. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” 80 zł 

6.3. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu wykonane 
na zlecenie Posiadacza rachunku (od transakcji) 

75 zł + koszty banków trzecich 

6.4. Zwrot kwoty polecenia przelewu na wniosek Posiadacza rachunku (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty przekazu) (od transakcji) 

0,15 % nie mniej niż 20 zł i nie 
więcej niż 100 zł 

6.5. Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku (za zlecenie) 4 75 zł + koszty banków trzecich 

6.6. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w 
innej walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1. Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego w Oddziale Banku/ 
w systemie bankowości elektronicznej (za zlecenie) 

0 zł 

7.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez Bank (od 
transakcji): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

0 zł 
0 zł 

7.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku krajowym (od 
transakcji): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

4 zł 
1 zł 

8. Polecenie zapłaty 

8.1. Rejestracja polecenia zapłaty w Oddziale Banku (za zlecenie) 0 zł 

8.2. Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty w Oddziale Banku (za zlecenie) 1 zł 

8.3. Realizacja polecenie zapłaty z rachunku (za zlecenie) 1 zł 

8.4. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku (za zlecenie) 

3 zł 

9. Karta debetowa: VISA DEBETOWA BUSINESS 

9.1. Wydanie nowej karty (jednorazowo) 15 zł 

9.2. Wznowienie karty (jednorazowo) 15 zł 

9.3. Opłata za użytkowanie karty (miesięcznie) 5 4 zł 

9.4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 

9.5. Transakcje bezgotówkowe 6 (od transakcji) 0 zł 

9.6. Wypłata gotówki 6 (od transakcji): 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach  
krajowych oraz terminalach POS, zgodnie z zawartymi umowami 7 0 zł 

w innych bankomatach w kraju 5 zł 

w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
EUR 5 zł 

w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
obcej innej niż EUR oraz poza EOG 

5 zł 

w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
EUR 

5 zł 

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 
obcej innej niż EUR oraz poza EOG 

5 zł 

w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

w usłudze Cash back 2 zł 

Sm@rt wypłata w bankomacie 8 0 zł 

9.7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty (jednorazowo) 1.000 zł 

9.8. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie karty 1.500 zł 

9.9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez 
niego wskazany (w Oddziale) (od dokumentu) 

3 zł 

9.10. Sprawdzenie o salda w bankomacie 9 (od transakcji) 0 zł 

9.11. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta (od 
zlecenia) 

10 zł 

9.12. Zmiana danych Użytkownika karty (od zmiany) 3 zł 

9.13. Zmiana limitów na karcie (od zmiany) 0 zł 

9.14. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty (jednorazowo) 0 zł 

10. Wyciąg z rachunku 

10.1. Wyciąg z rachunku bankowego (za sztukę): 
a) odbierany w Oddziale Banku prowadzącym rachunek 
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym)  
c) przekazany drogą e-mailową 

0 zł 

10.2. Wydanie duplikatu wyciągu 0 zł 

11. Elektroniczne kanały dostępu: 

11.1. System bankowości elektronicznej - Internet Banking  (jednorazowo): 
a) dostęp do systemu 
b) wydanie hasła aktywacyjnego w formie papierowej 
c) wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą 
SMS  

 
0 zł 
0 zł 
0 zł 

11.2. Udzielenie informacji o rachunku (jednorazowo): 
a) za pośrednictwem telefonicznej usługi na hasło,  
b) za pośrednictwem usługi Bankofon 

 
0 zł 
0 zł 

11.3. Przekazywanie informacji o rachunku w formie komunikatów SMS za 
pomocą SMS Banking (miesięcznie) 

2 zł - do 10 SMS 
powyżej 10 SMS - 0,30 zł za 

każdy SMS 

12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu: 10 
a) jednorazowa realizacja tytułu (jednorazowo) 
b) częściowa realizacja (za każdą wyegzekwowaną kwotę)  

 
 

20 zł 
10 zł 

13. Wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia (za wezwanie) 0 zł 

14. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ 
wysokość salda/ obroty/ itp. na wniosek Klienta (za dokument) 

30 zł 

15. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia 
kredytu udzielonego przez inny bank  
(za każdą umowę) 

30 zł 

16. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek 
Posiadacza rachunku (za dokument) 

0 zł 

17.  Rozwiązanie umowy rachunku bez wypowiedzenia 20 zł 
1  Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danym Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości 

realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki. 
2   Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez Bank 

w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów do 
organów podatkowych. 

3  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w punkcie 7.2., w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 

4  Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5   Opłata jest naliczana od każdej karty wydanej do rachunku. 
6  Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu 
kursu własnego VISA powiększonego o 3 %, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.  
7  Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej banku BPS S.A. www.bankbps.pl. 
8  Usługa dostępna wyłącznie w bankomatach własnych Banku.   
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9  Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
10 Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

 

Tab. C 
RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH O BCYCH 

RACHUNKI OSZCZ ĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KA ŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

1.  Prowadzenie rachunku lokaty terminowej/rachunku oszczędnościowego 0 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokaty terminowej/ rachunek 
oszczędnościowy (od wpłaty) 

0 zł 

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku lokaty terminowej/ rachunku 
oszczędnościowego1 (od wypłaty) 

0 zł 

4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ 
wysokość salda/ obroty/ itp. na wniosek posiadacza rachunku (za 
dokument) 

30 zł 

5.  Dokonanie zmiany pełnomocników do rachunku (za zmianę)  5 zł 

6. Obsługa książeczek oszczędnościowych2 

6.1. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej (za zgłoszenie) 10 zł 

6.2. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej lub zniszczonej (za 
książeczkę) 

10 zł 

6.3. Umorzenie utraconej książeczki 10 zł 

6.4. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 15 zł 

6.5. Likwidacja książeczki oszczędnościowej 0 zł 

7. Przyjęcie/ zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci (za dokument) 

30 zł 

8. Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu zabezpieczenia 
kredytu udzielonego przez inny bank (za każdą umowę) 

30 zł 

9. Wydanie kserokopii: 
a) unieważnionej książeczki oszczędnościowej a`Vista 
b) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi 

 
20 zł 
10 zł 

10.  Sporządzenie wydruku historii obrotów na rachunku  
(za dokument) 

0 zł 

1 Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danym Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości 
realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki. 

2 Czynności związane z umorzeniem książeczki oszczędnościowej z wkładem do 100 zł włącznie są wolne od opłat. 

 

Tab. D RACHUNKI OSZCZ ĘDNOŚCIOWE PŁATNE NA KA ŻDE ŻĄDANIE W WALUTACH OBCYCH 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

1.  Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 0 zł 

2. Wpłata gotówki (od wpłaty) 0 zł 

3. Wypłata gotówki 1 (od kwoty wypłaty) 0 zł 

4. Polecenie przelewu  

4.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
0 zł 
0 zł 

4.2.  Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR2 (za przelew):  
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a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

5 zł 
1 zł 

4.3. Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
30 zł 
30 zł 

4.4. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku 
krajowym w systemie Express ELIXIR (maksymalna kwota przelewu to 
20.000 zł) (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 
 

10 zł 
10 zł 

4.5. Polecenie przelewu SEPA (za przelew): 
a) w Oddziale Banku: 
     - do banków krajowych 
     - do banków zagranicznych  
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     - do banków krajowych 
     - do banków zagranicznych  

 
 

5 zł 
5 zł 

 
1 zł 
1 zł 

4.6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) / 
Polecenie wypłaty 3 (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

0,25 % nie mniej niż 30 zł i 
nie więcej niż 300 zł 

4.7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 3 

a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
30 zł 
30 zł 

5. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (za przelew): 
a) z banków krajowych 
b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 
c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR  
d) z banków zagranicznych spoza EOG 

 
20 zł 
0 zł 
20 zł 
20 zł 

6. Dodatkowe opłaty dotyczące polecenia przelewu 

6.1. Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym” ) 
dostępna  w EUR, USD, GBP, PLN (od transakcji) 100 zł 

6.2. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” 80 zł 

6.3. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu wykonane na 
zlecenie Posiadacza rachunku (od transakcji) 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

6.4. Zwrot kwoty polecenia przelewu na wniosek Posiadacza rachunku (opłata 
pobierana ze zwracanej kwoty przekazu) (od transakcji) 

0,15 % nie mniej niż 20 zł i 
nie więcej niż 100 zł 

6.5. Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku (za zlecenie) 4 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

6.6. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej 
walucie niż waluta rachunku) 

0 zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1. Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego w Oddziale Banku/ w 
systemie bankowości elektronicznej (za zlecenie) 

0 zł 

7.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez Bank (od 
transakcji): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

1 zł 
0 zł 

7.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku (od transakcji): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
6 zł 
1 zł 

8. Polecenie zapłaty 

8.1. Rejestracja polecenia zapłaty w Oddziale Banku (za zlecenie) 0 zł 

8.2. Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty w Oddziale Banku (za zlecenie) 1 zł 

8.3. Realizacja polecenie zapłaty z rachunku (za zlecenie) 1 zł 



 BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

8.4. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku 
(za zlecenie) 

3 zł 

9. Wyciąg z rachunku 

9.1. Wyciąg z rachunku bankowego (za sztukę): 
a) odbierany w Oddziale Banku prowadzącym rachunek 
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym)  
c) przekazany drogą e-mailową 

 
0 zł 
0 zł 
0 zł 

9.2. Wydanie duplikatu wyciągu 0 zł 

10. Elektroniczne kanały dostępu: 

10.1. System bankowości elektronicznej - Internet Banking  (jednorazowo): 
a) dostęp do systemu 
b) wydanie hasła aktywacyjnego w formie papierowej 
c) wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS  

 
0 zł 
0 zł 
0 zł 

10.2. Udzielenie informacji o rachunku (jednorazowo): 
a) za pośrednictwem telefonicznej usługi na hasło,  
b) za pośrednictwem usługi Bankofon 

 
0 zł 
0 zł 

10.3. Przekazywanie informacji o rachunku w formie komunikatów SMS za 
pomocą SMS Banking (miesięcznie) 

2 zł - do 10 SMS 
powyżej 10 SMS - 0,30 zł za 

każdy SMS 

11. Wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia (za wezwanie) 0 zł 

12. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ 
wysokość salda/ obroty/ itp. na wniosek Posiadacza rachunku (za 
dokument) 

30 zł 

13. Przyjęcie/ zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci                (za dokument) 

30 zł 

14. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza 
rachunku (za dokument) 0 zł 

1 Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danym Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości 
realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki. 

2 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez Bank 
w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów do 
organów podatkowych. 
3  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w punkcie 7.2., w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 
4 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

Tab. E RACHUNKI OSZCZ ĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE  

Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

 RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO -  

ROZLICZENIOWY (ROR) 

PODSTAWOWY 
RACHUNEK 

PŁATNICZY (PRP)  

1. Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie)         10 zł 1, 2, 3  0 zł 

2. Wpłata gotówki  0 zł 0 zł 

3. Wypłata gotówki 4 0 zł 0 zł 

4. Polecenie przelewu  

4.1. Polecenie przelewu wewnętrznego (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
0 zł 
0 zł 

 
0 zł 
0 zł 

4.2.  Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR5 

(za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

3 zł 
1 zł 

 
 

0 zł 6 / 3 zł 
0 zł 6 / 1 zł 

4.3. Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie 
SORBNET (za przelew): 
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a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

30 zł 
30 zł 

30 zł 
30 zł 

4.4. Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w 
innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR  
(maksymalna kwota przelewu to 20.000 zł) (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 
 

10 zł 
10 zł 

 
 
 

10 zł 
10 zł 

4.5. Polecenie przelewu SEPA (za przelew): 
a) w Oddziale Banku: 
     - do banków krajowych 
     - do banków zagranicznych  
b) w systemie bankowości elektronicznej: 
     - do banków krajowych 
     - do banków zagranicznych 

 
 

3 zł 
3 zł 

 
1 zł 
1 zł 

 
 

0 zł 
0 zł 

 
0 zł 
0 zł 

4.6. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do 
banków krajowych)/ Polecenie wypłaty 7 (za przelew): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

0,25 % nie mniej niż 30 zł 
i nie więcej niż 300 zł 

0,25 % nie mniej 
niż 30 zł 

i nie więcej  
niż 300 zł 

4.7. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w 
ramach EOG 7 

a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

30 zł 
30 zł 

 
 

30 zł 
30 zł 

5. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego (za 
przelew): 
a) z banków krajowych 
b) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 
c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR  
d) z banków zagranicznych spoza EOG 

 
 

20 zł 
0 zł 
20 zł 

 
20 zł 

 
 

20 zł 
0 zł 
20 zł 

 
20 zł 

6. Dodatkowe opłaty dotyczące polecenia przelewu 

6.1. Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym 
(„pilnym” ) dostępna  w EUR, USD, GBP, PLN (od 
transakcji) 

100 zł 100 zł 

6.2. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową „OUR” 80 zł 80 zł 

6.3. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia 
przelewu wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku (od 
transakcji) 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

6.4. Zwrot kwoty polecenia przelewu na wniosek Posiadacza 
rachunku (opłata pobierana ze zwracanej kwoty)  
(od transakcji) 

0,15 % nie mniej niż 20 zł i 
nie więcej niż 100 zł 

0,15 % nie mniej 
niż 20 zł i nie 

więcej niż 100 zł 

6.5. Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Posiadacza rachunku  
(za zlecenie) 8 

75 zł + koszty banków 
trzecich 

75 zł + koszty 
banków trzecich 

6.6. Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

0 zł  0 zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1. Rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w 
Oddziale Banku/w systemie bankowości elektronicznej 
(za zlecenie) 

0 zł 0 zł 

7.2. Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony przez 
Bank (od transakcji): 
a) w Oddziale Banku 
b) w systemie bankowości elektronicznej 

 
 

0 zł 
0 zł 

 
 

0 zł 
0 zł 

7.3. Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym banku                        
(od transakcji): 
a) w Oddziale Banku 

 
 

4 zł 

 
 

0 zł 5 / 4 zł 
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b) w systemie bankowości elektronicznej 1 zł 0 zł 5 / 1 zł 

8. Polecenie zapłaty 

8.1. Rejestracja polecenia zapłaty w Oddziale Banku (za 
zlecenie) 

0 zł 0 zł 

8.2. Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty w Oddziale 
Banku (za zlecenie) 

1 zł 1 zł 

8.3. Realizacja polecenie zapłaty z rachunku (za zlecenie) 1 zł 1 zł 

8.4. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 
środków na rachunku (za zlecenie) 

3 zł 3 zł 

9. Karta debetowa: VISA DEBETOWA (ROR) , VISA DEBETOWA PayWave (ROR, PRP) 

9.1. Wydanie nowej karty (jednorazowo) 15 zł 0 zł 

9.2. Wznowienie karty (jednorazowo) 15 zł 0 zł 

9.3. Opłata za użytkowanie karty (miesięcznie) 9 4 zł 0 zł 

9.4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 0 zł 

9.5. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych (od transakcji) 10 

0 zł 0 zł 

9.6. Wypłata gotówki 10 (od transakcji): 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
bankach krajowych oraz terminalach POS, zgodnie z 
zawartymi umowami 11 

0 zł 0 zł 

w innych bankomatach w kraju 5 zł 0 zł 12 / 5 zł 

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

5 zł 5 zł 

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

5 zł 5 zł 

w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach 
EOG w walucie EUR 

5 zł 5 zł 

w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach 
EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz poza EOG 

5 zł 5 zł 

w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 

w usłudze Cash back 2 zł 2 zł 

Sm@rt wypłata w bankomacie 13 0 zł 0 zł 

9.7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 
(jednorazowo) 

1.000 zł 1.000 zł 

9.8. Sprawdzenie o salda w bankomacie 14 (od transakcji) 0 zł 0 zł 

9.9. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek 
Klienta (od zlecenia) 10 zł 10 zł 

9.10. Zmiana danych Użytkownika karty (od zmiany) 3 zł - 

9.11. Zmiana limitów na karcie (od zmiany) 0 zł 0 zł 

9.12. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 
(jednorazowo) 

0 zł 0 zł 

10. Wyciąg z rachunku 

10.1. 
 
 

Wyciąg z rachunku bankowego (jednorazowo): 
a) odbierany w Oddziale Banku prowadzącym rachunek 
b) wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 

 
0 zł 
0 zł 

 
0 zł 
0 zł 
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 zwykłym)  
c) przekazany drogą e-mailową 

0 zł 0 zł 

10.2. Wydanie duplikatu wyciągu 0 zł 0 zł 

11. Elektroniczne kanały dostępu: 

11.1. System bankowości elektronicznej - Internet Banking  
(jednorazowo): 
a) dostęp do systemu 
b) wydanie hasła aktywacyjnego w formie papierowej 
c) wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego 
za pomocą SMS 

 
 

0 zł 
0 zł 
0 zł 

 

 
 

0 zł 
0 zł 
0 zł 

 

11.2. Udzielenie informacji o rachunku (jednorazowo): 
a) za pośrednictwem telefonicznej usługi na hasło,  
b) za pośrednictwem usługi Bankofon 

 
0 zł 
0 zł 

 
0 zł 
0 zł 

11.3. Przekazywanie informacji o rachunku w formie 
komunikatów SMS za pomocą SMS Banking 
(miesięcznie) 

2 zł - do 10 SMS 
powyżej 10 SMS - 0,30 zł  

za każdy SMS 

2 zł - do 10 SMS 
powyżej 10 SMS - 

0,30 zł  
za każdy SMS 

12. Czeki 

12.1. Wydanie blankietów czekowych (za blankiet)  1 zł 1 zł 

12.2. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia utraty 
czeków 

50 zł 50 zł 

13. Wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia (za wezwanie) 0 zł 0 zł 

14. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 
rachunku/ wysokość salda/ obroty/ itp. na wniosek 
Posiadacza rachunku (za dokument) 

30 zł 30 zł 

15. Przyjęcie/ zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza 
rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 
(za dokument) 

30 zł 30 zł 

16. Zmiana rodzaju rachunku (jednorazowo) 0 zł 0 zł 

17. Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju 
rachunku (jednorazowo) 

50 zł 0 zł 

18. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na 
wniosek Posiadacza rachunku (za dokument) 

0 zł 0 zł 

1  W przypadku otwarcia lub likwidacji rachunku w trakcie miesiąca opłata pobierana jest stosunkowo za okres korzystania z rachunku. 
2  Z opłaty zwolnieni są uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat, na podstawie ważnych dokumentów np. legitymacja szkolna lub studencka. 
3  W przypadku emerytów i rencistów opłata wynosi 2 zł, warunkiem jest wpływ świadczenia emerytalnego lub rentowego na ten rachunek. 
4  Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danym Oddziale Banku. W przypadku braku możliwości 

realizacji  dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki. 
5   Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez Bank 

w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów do 
organów podatkowych. 

6  Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 - krajowe  
 transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną transakcję   

     płatniczą w miesiącu kalendarzowym Bank pobiera opłatę zgodnie z Tabelą prowizji i opłat. 
7  Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w punkcie 7.2., w przypadku opcji kosztowej 

„OUR”. 
8   Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
9   Opłata jest naliczana od każdej karty wydanej do rachunku. 
10 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku, przy stosowaniu 
kursu własnego VISA powiększonego o 3 %, w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.  
11 Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej banku BPS S.A. www.bankbps.pl. 
12 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty 
gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w 
miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Tabelą prowizji i opłat.  
13  Usługa dostępna wyłącznie w bankomatach własnych Banku.   

14 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
 

Tab. F KREDYTY 
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Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie odpisu umowy kredytowej (za odpis) 20 zł 

2. Sporządzenie zmian w umowie kredytowej na wniosek Kredytobiorcy 
(za aneks) 

200 zł 

3. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy  
(za dokument) 

0 zł 

4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem  0 zł 

5.  Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu posiadanych kredytów/ innych tytułów/ spłatę 
kredytu/ że Klient nie figuruje jako dłu żnik (za dokument) 

30 zł 

6. Wydanie zezwolenia na zwolnienie prawnych zabezpieczeń kredytu (za 
dokument) 1 30 zł 

7. Wysłanie upomnienia/ wezwania do spłaty zadłużenia  
(za upomnienie/ wezwanie) 

0 zł 

8. Przyjęcie wniosku o wstrzymanie egzekucji przymusowej  
(za wniosek) 

20 zł 

9. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy według kosztów rzeczywistych 
1 Nie pobiera się prowizji za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń w przypadku osób fizycznych 
kredytowanych w ramach bankowości detalicznej. 
 

Tab. I KARTY KREDYTOWE  

Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

1. Karty kredytowe VISA dla osób fizycznych 

1.1 Wydanie i wznowienie karty (jednorazowo) 0 zł 

1.2. Wydanie karty dodatkowej (jednorazowo) 0 zł 

1.3. Obsługa karty (rocznie) 1 w pierwszym roku użytkowania: 0 zł 
w drugim i kolejnym roku 

użytkowania: 54 zł 2 

1.4. Wydanie duplikatu karty (jednorazowo)   5 zł 

1.5. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych 3, 4 (od 
transakcji) 

0 zł 

1.6. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków  
(od transakcji): 
a) w kraju 
b) zagraniczna, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy    
    użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych 4 

 
 

3 % nie mniej niż 5 zł 
3 % nie mniej niż 5 zł 

1.7. Polecenie przelewu z karty (za przelew) 3 % nie mniej niż 5 zł 

1.8. Zapytanie o saldo w bankomacie 5 (od transakcji) 0 zł 

1.9. Zmiana limitów na karcie (od zmiany) 0 zł 

1.10. Wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia (za wezwanie) 0 zł 

1.11. Ponowne generowanie wyciągu 0 zł 

1.12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek 
Klienta (za dokument) 

0 zł 

2. Karty kredytowe VISA BUSINESS 

2.1 Wydanie i wznowienie karty (jednorazowo) 0 zł 

2.2. Wydanie karty dodatkowej (jednorazowo) 0 zł 

2.3. Obsługa karty (rocznie) 1 w pierwszym roku użytkowania: 0  zł 
w drugim i kolejnym roku 
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użytkowania: 75 zł 6 

2.4. Wydanie duplikatu karty (jednorazowo)   5 zł 

2.5. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych 3, 4 (od 
transakcji) 

0 zł 

2.6. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków (od 
transakcji): 
a) w kraju 
b) zagraniczna, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy    
    użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych 4 

 
 

3 % nie mniej niż 5 zł 
3 % nie mniej niż 5 zł 

2.7. Polecenie przelewu z karty (za przelew) 3 % nie mniej niż 5 zł 

2.8. Zapytanie o saldo w bankomacie 5 (od transakcji) 0 zł 

2.9. Zmiana limitów na karcie (od zmiany) 0 zł 

2..10. Wysłanie wezwania do spłaty zadłużenia (za wezwanie) 0 zł 

2.11. Ponowne generowanie wyciągu 0 zł 

2.12. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek 
Klienta (za dokument) 

0 zł 

1 Roczny okres rozliczeniowy na podstawie którego naliczana jest opłata, wynosi 12 pełnych cykli. Każdy cykl zaczyna się w 8 dniu każdego 
miesiąca i kończy w 7 dnia kolejnego miesiąca.  
2  Opłata zostaje zniesiona, gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 6.600 zł w 12 miesięcznym okresie. 
3  Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
4  Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu 
kursu własnego VISA powiększonego o 3 % w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.  
5 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
6 Opłata zostaje zniesiona, gdy suma wszystkich transakcji przekroczy 10.000 zł w 12 miesięcznym okresie. 
 

Tab. J KARTA DEBETOWA EURO 1 

Lp. Rodzaj czynności (usługi) i tryb pobierania Stawka 

1.1. Wznowienie karty (jednorazowo) 0 EUR 

1.2. Opłata za użytkowanie karty (miesięcznie) 2 1 EUR 

1.3. Wydanie duplikatu karty 5 EUR 

1.4. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej EURO do płatności bezgotówkowych 
(od transakcji) 3 

0 EUR 

1.5. Wypłata gotówki (od transakcji) 3: 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach  
krajowych oraz terminalach POS, zgodnie z zawartymi umowami 

0 EUR 

w innych bankomatach w kraju 3 % nie mniej niż 1,5 EUR 

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

3 % nie mniej niż 1,5 EUR 

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

3 % nie mniej niż 2,5 EUR 

w punktach akceptujących kartę w kraju 3 % nie mniej niż 2,5 EUR 

w punktach akceptujących kartę za granicą 3 % nie mniej niż 2,5 EUR 

w placówkach Poczty Polskiej 3 % nie mniej niż 2,5 EUR 

1.6. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty (jednorazowo) 0 EUR  

1.7. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta (od 
zlecenia) 

2,50 EUR 

1.8. Sprawdzenie o salda w bankomacie 4 (od transakcji) 0 EUR 
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1 Karta wydawana wyłącznie do rachunków oszczędnościowych w walucie EUR.   

2 Opłata jest naliczana od każdej karty wydanej do rachunku. 
3 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu 
kursu własnego VISA powiększonego o 3 % w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.  
4 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 


