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Rozdział 1.   Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat 

 
1. „Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Otwocku” zwana dalej Taryfą 

ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych Banku Spółdzielczym w Otwocku i podległych 
placówkach, zwanych dalej Bankiem.   
 

2. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią 
inaczej. 

 
3. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 
4) zgodnie z zawartą umową. 

 
4. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

1) Otwarcia i prowadzenia rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne. 
2) Wpłat darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego (dowód wpłaty musi zawierać KRS). 
3) Wpłat na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku. 

 
5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych.  

 
6. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie, Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub 

według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. W każdym przypadku 
decyzję podejmuje Członek Zarządu lub Pełnomocnik.  

 
7. Powyższa regulacja ma charakter ogólny, obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia 

mogą wynikać z umów zawartych z bankiem. 
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Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych 
 

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania Stawka  

1. Otwarcie rachunku bankowego: 

1) Bieżącego i pomocniczego 
Uwaga: Warunkiem otwarcia rachunku jest wpłata 200 zł na ten rachunek. Minimalna 
kwota pozostająca na rachunku bieżącym nie może być niższa niż 40 zł. 

jednorazowo 
 

35 zł 

2) VAT bez opłat 

3) Rolniczego (na dopłaty z UE) 
Uwaga: Warunkiem otwarcia rachunku jest wpłata 50 zł na ten rachunek. 

20 zł 

4) Dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel. 25 zł 

5) Lokaty terminowej dla podmiotów gospodarczych 
Uwaga: Minimalna wpłata na rachunek lokaty ogłaszana  jest w Komunikacie BS. 

20 zł 

2. Prowadzenie rachunku bankowego, miesięcznie:  

1) Bieżącego 

 
miesięcznie 

 

35 zł 

2) Pomocniczego założonego do dnia 30.06.2020 roku 25 zł 

3) Pomocniczego założonego od dnia 01.07.2020 roku 35 zł 

4) VAT bez opłat 

5) Rolniczego 35 zł 

6) Rolniczego (na dopłaty z UE) bez opłat 

3. Przelewy z rachunku:  

1) Na r-ki bankowe prowadzone przez Bank 

za przelew 

bez opłat 

2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki 4 zł 

3) W systemie Sorbnet 30 zł 

4) Lokaty terminowej/odsetek od lokaty terminowej do innego banku 20 zł 

4. Wpłaty gotówkowe na rachunki własne prowadzone przez Bank: 

1) do kwoty 10,00 zł (włącznie) od wpłaty 1 zł 

2) powyżej 10,00 zł od kwoty wpłaty 0,6% min. 4,00 zł 

Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu  prowizji do 0,25%. Dla dużych lub nowych 
klientów negocjacja nie może być większa niż 0,38%. 

 
5. 

Wypłaty gotówkowe dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych 
w BS Otwock: 

 

1) w kwocie nie wymagającej zamówienia lub po wcześniejszym zamówieniu 
wypłaty 

Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000,00 zł należy 
awizować, co najmniej na 2 dni robocze do godziny 11 00 przed realizacją wypłaty. 
Awizowania wypłat można dokonywać tylko w ramach posiadanych  środków na 
rachunku. 

od kwoty wypłaty 0,08% kwoty operacji, 
min. 4 zł; max. 300 zł 

2) bez wcześniejszego zamówienia (w przypadku możliwości realizacji wypłaty 
przez placówkę Banku) 

od kwoty wypłaty 
0,15% kwoty operacji 

max. 300 zł 

3) niepodjęcie zamówionej gotówki 
od kwoty 

awizowanej 
0,1% kwoty 

awizowanej max.200zł 

6. Pobranie spłaty kredytu i odsetek z rachunku klienta za spłatę 10 zł 

7. Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych: 

1) za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 

za czeki 

2 zł 

2) za 5 czeków 6 zł  

3) za 10 czeków 12 zł 

4) za 20 czeków 20 zł 

5) za 25 czeków 25 zł 

8. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło   miesięcznie 15 zł 

9. Polecenie zapłaty 

1) Przyjęcie/aktualizacja/odwołanie  za polecenie 
zapłaty 

3 zł 

2) Realizacja polecenia zapłaty 2,5 zł 

 
10. 

Zlecenie stałe w placówce Banku 

1) Rejestracja zlecenia stałego  

za zlecenie 

3 zł 

2) Realizacja zlecenia stałego na rachunek wewnętrzny Banku bez opłat 

3) Realizacja zlecenia stałego na rachunek zewnętrzny Banku 2,5 zł 

11. Wyciągi: 

1) Wyciąg z rachunku bankowego udostępniony za pośrednictwem Systemu 
Bankowości Internetowej  

bez opłat 

2) Sporządzanie wyciągu w formie papierowej  miesięcznie 12 zł 
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3) Sporządzenie i dostarczenie wyciągu drogą elektroniczną miesięcznie 5 zł 

4) Wysłanie wyciągu na życzenie Klienta (listem zwykłym) za przesyłkę 2 zł 

12. Sporządzenie na wniosek klienta kserokopii/odpisu/wydruku: 

1) jednego wyciągu  za wyciąg 6 zł max.100 zł 

2) jednego dowodu wpłaty/przelewu  za wpłatę/przelew 6 zł 

3) umowy rachunku za umowę 10 zł 

4) historii rachunku w formie karty analitycznej (wydruk komputerowy) za 1 stronę A4 6 zł 

5) wydruk na żądanie Klienta zbiorczego ‘Miesięcznego zestawienia opłat, 
prowizji i odsetek „ zaksięgowanych na rachunku  

 
za zestawienie 

 
3 zł 

13. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej za opinię 80 zł 

14. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia za zaświadczenie 25 zł 

15. Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia wymagającego sięgania do historii lat ubiegłych 

1) od powyżej 1 roku do 3 lat za zaświadczenie 100 zł 

2) od 3 lat do 10 lat za zaświadczenie 300 zł 

16. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego dłużnika 

1) jednorazowa realizacja jednorazowo 30 zł 

2) częściowa realizacja  
za każdą 

wyegzekwowaną 
kwotę 

0,5% min. 25zł 
max. 200 zł 

17. 
Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku  

od 
pełnomocnictwa 

5 zł 

18. Prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa jako formy zabezpieczenia 
kredytu w innym Banku 

jednorazowo 15,00 zł 

19. Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę 15 zł 

20. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego w systemie MIG-
DZ 

za zastrzeżenie 15 zł 

21. Za dokonanie blokady na rachunku z tyt. zabezpieczenia kredytu 
udzielonego przez inny Bank 

za blokadę 35 zł 

22. Odzyskanie środków zlecenia płatniczego (w przypadku wskazania przez 
Zleceniodawcę nieprawidłowego identyfikatora) 

za zlecenie 20 zł 

23. 1)  Wydane 2 portfele i 1 klucz do skarbca nocnego – stawka miesięczna 
2)  Wydanie kolejnego portfela lub klucza  

za portfel 
10 zł 

wg ceny zakupu 

24. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony  za stronę 2 zł 

25. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta  
od strony 

A-4 
1 zł 
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Rozdział 3. Wydawanie i obsługa Kart Visa Business Debetowych– klienci 
          instytucjonalni 
 

 
Lp. Wyszczególnienie 

 

 
Tryb pobierania 

 
Stawka 

1.  Wydanie pierwszej karty do rachunku jednorazowo bez opłat 

2.  Wznowienie karty jednorazowo 30 zł 

3.  Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej (duplikatu) jednorazowo 15 zł 

4.  Zastrzeżenie karty 

1) w przypadku utraty lub kradzieży 
jednorazowo 

10 zł 

2) z innych powodów (np. zamknięcie rachunku) bez opłat 

5.  Transakcje bezgotówkowe1) od transakcji bez opłat 

6.  Transakcje gotówkowe1)  

1)  we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
     krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami2) 

od transakcji 
 

bez opłat 

2)   w innych bankomatach w kraju 3% min. 10 zł 

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

3% min. 10 zł 

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

3% min. 10 zł 

5)   w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 

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

3%  min. 10 zł 

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

3%  min. 10 zł 

8)   w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 

7.  Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta jednorazowo   8 zł 

8.  Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

9.  Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty  jednorazowo bez opłat 

10.  Opłata za używanie karty miesięcznie 8 zł 

11.  Zmiana PIN w bankomacie jednorazowo  1 zł 

12.  Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback jednorazowo  2 zł 

13.  Sprawdzanie salda w bankomacie3) jednorazowo  1 zł 

 
 

1) 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.  
2) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 
3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  
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Rozdział 4.  Bankowość elektroniczna EBO -  klienci instytucjonalni 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka 

1. Pierwsze wydanie dostępu do bankowości elektronicznej EBO 
jednorazowo 

0 zł 

2. Powtórne generowanie dostępu do bankowości elektronicznej EBO 30 zł 

3. Korzystanie z bankowości elektronicznej EBO miesięcznie 5 zł 

4. Zablokowanie/odblokowanie dostępu jednorazowo bez opłat 

5. Hasło SMS za każdy SMS 0,30 zł 

6. 
 
 

Przelewy krajowe: 

1) na rachunki prowadzone przez Bank 

za przelew 

0 zł 

2) na pozostałe rachunki 1,50 zł 

3) w formie zlecenia stałego 1,50 zł 

4) przelew natychmiastowy w systemie BlueCash* 10 zł 

5) przelew natychmiastowy Express Elixir** 10 zł 

6) przelew w systemie SORBNET 30 zł 

  7. Otwarcie i prowadzenie rachunków masowych (wirtualnych) jednorazowo 
0,50 zł – stawka do 

negocjacji 

  8. 

Wizyta informatyka BS Otwock w siedzibie Klienta - na życzenie Klienta  
UWAGA: 
1) Wizyta informatyka BS Otwock dotyczy wyłącznie pomocy w zakresie 

bankowości elektronicznej. 
2) Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BS Otwock umowę o 

obsługę rachunku bankowego w systemie bankowości elektronicznej EBO. 

jednorazowo 200 zł 

 
*maksymalna, jednorazowa kwota przelewu wynosi 20.000,00 zł  
** maksymalna, jednorazowa kwota przelewu wynosi 100.000,00 zł 
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Rozdział 5.  Kredyty, Gwarancje - klienci instytucjonalni 
 

Lp. Wyszczególnienie Stawka 

1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów:  

1) Kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z wyłączeniem kredytów obrotowych w 
rachunku bieżącym i w linii kredytowej: 

 

• Na okres do 1 roku na działalność gosp. i rolniczą 1,00-1,50% 

• Na okres od 1 do 2 lat na działalność gosp. i rolniczą 1,20-2,00% 

• Na okres powyżej 2 lat na działalność gosp. i rolniczą 1,30-2,50% 

2) Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym na działalność gospodarczą i rolniczą (za każdy 

rozpoczęty okres roczny) 
1,00-2,00% 

3) Kredyty obrotowe w linii kredytowej na działalność gospodarczą i rolniczą (za każdy 

rozpoczęty okres roczny) 
1,00-2,00% 

4) Kredyt obrotowy dla rolnictwa „UNIKREDYT NAWOZOWY” 1,50 % 

5) Debet w rachunku bieżącym 2,00 % 

Uwaga:  

• prowizje od kredytów mogą być negocjowane z Zarządem Banku, 

• wysokość kwoty, od której możliwa jest negocjacja prowizji od kredytu podawana jest 

w Komunikacie BS. 

 

W przypadku nie wykorzystania, co najmniej 50 % kredytu w rachunku bieżącym i 

rewolwingowym (w okresie miesięcznym). 

 
0,50 % 

2a. 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu dla rolnictwa z dopłatami ze środków ARiMR 

(jedna za cały okres kredytowania) – z wyłączeniem linii KO 
1,85 % 

2b. 
Prowizja od kwoty przyznanego kredytu dla rolnictwa z dopłatami ze środków ARiMR 

(jedna za cały okres kredytowania) – dotyczy wyłącznie linii KO 
0,25 % 

3. 
Opłata za czynności związane ze zmianą warunków umowy (aneks) z wyjątkiem 
zmiany zabezpieczenia. 

100,00 zł 

4. 
 
 

Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że 

klient nie figuruje w BS jako dłużnik. 

60,00 zł 

Uwaga: opłata w przypadku wydania na wniosek klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia 

z tytułu kredytów i dodatkowo o obrocie na r-ku bieżącym 
80,00 zł 

5. 

Wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia wymagającego sięgania do historii lat 

ubiegłych 
 

1) od powyżej 1 roku do 3 lat 100 zł 

2) od 3 lat do 10 lat 300 zł 

6. 

Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na 

wniosek Klienta 
 

1) kredyt o wartości do 500.000 zł 200 zł 

2) kredyt o wartości powyżej 500.000 zł 300 zł 

7. 
Za pobieranie na wniosek klienta z r-ku bieżącego spłaty kredytu (rat kredytu) i 

odsetek. 
10,00 zł 

8. Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów* 35,00 zł 

9. Za wysłanie upomnienia /wezwania do zapłaty każdego uczestnika umowy 15,00 zł 

10. Za czynności związane ze zmianą zabezpieczenia kredytu. 150,00 zł 

11. 
 
 

Gwarancje i poręczenia:  

1) prowizja jednorazowa – za przygotowanie gwarancji i poręczeń, płacona od kwoty 
poręczenia lub gwarancji przed ich uruchomieniem, 

1,00-1,50%, min. 200zł 

2) prowizja od kwoty przyznanego limitu – płatna jednorazowo 1,00-1,50% 

3) Od udzielonych gwarancji i poręczeń za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres, od kwoty 
poręczenia lub gwarancji 

0,50-1,00 %, min. 150zł 

4) Anulowanie gwarancji  80,00 zł 

5) Zawiadomienie o żądaniu w ramach gwarancji 50,00 zł 

12. 
Za wystawienie promesy kredytowej, promesy udzielenia gwarancji, promesy 
udzielenia poręczenia 

0,25–1,00 %, min. 200zł 

13. 
Prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa jako formy zabezpieczenia kredytu/ 
gwarancji/ poręczenia 

15,00 zł 

14. 
Za wysłanie przypomnienia o dostarczeniu dokumentów wynikających z umowy 
kredytu, w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia i sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy/Zleceniodawcy 

15,00 zł 

15. 
Inspekcja u Kredytobiorcy/Zleceniodawcy w związku z niedostarczeniem 

dokumentów, o których mowa w pkt. 12 
50,00 zł 

   *za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji. 
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Rozdział 6.  Obrót oszczędnościowy – klienci indywidualni 
 

L.p. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 
Stawka  

1. Otwarcie rachunku:  

1) oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) 

jednorazowo 

bez opłat 

2) oszczędnościowo-rozliczeniowego z kartą Visa (ROR z kartą) bez opłat 

3) oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR dla Młodych bez opłat 

4) oszczędnościowo-rozliczeniowego Konto 500+ bez opłat 

5) oszczędnościowo-rozliczeniowego rachunku rodzinnego bez opłat 

6) Podstawowego Rachunku Płatniczego bez opłat 

7) Konto Junior bez opłat 

8) lokaty terminowej (lokaty) 
Uwaga: Minimalna wpłata na rachunek lokaty ogłaszana  jest w Komunikacie BS 

bez opłat 

9) subkonta przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR, ROR z kartą Visa, 
ROR dla Młodych 

bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego: 

1) ROR 

miesięcznie 

6 zł 

2) ROR z kartą  6 zł 

3) ROR i ROR z kartą (założonych w ramach promocji do dnia 31.03.2016 r.) 2 zł 

4) ROR dla Młodych 0 zł 

5) Konto 500+  2 zł 

6) Rachunek rodzinny  
Uwaga: rachunek rodzinny i Konto 500+ przeznaczone są wyłącznie dla wpływów z tyt. 
świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej  

bez opłat 

7) Podstawowy Rachunek Płatniczy bez opłat 

8) A’vista 
Uwaga: Nie pobiera się opłaty w przypadku braku obrotów na rachunku.  

 
4 zł 

9) Subkont przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR,  ROR z kartą Visa, 
ROR dla Młodych, Konta Junior  

 
bez opłat 

 10) Konto Junior bez opłat 

3. Wpłaty gotówki na rachunki  i wypłaty gotówki  z rachunków ROR, ROR z kartą, ROR 
dla Młodych, Podstawowego Rachunku Płatniczego, A’vista, Konto Junior, lokat 
prowadzonych przez Bank 
Uwaga:  

• wypłaty dla osoby małoletniej i częściowo ubezwłasnowolnionej ogłaszane są w 
Komunikacie BS; 

• brak możliwości wpłat  na rachunek rodzinny i na Konto 500+, są one przeznaczone 
wyłącznie dla wpływów z tyt. świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
od wpłaty/ 
od wypłaty 

 

 
bez opłat 

4. Polecenie przelewu z rachunków ROR, ROR z kartą, ROR dla Młodych, Konto Junior,  a’vista: 

1) wewnętrznego 

za przelew 

0 zł 

2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki  3 zł 

3) W systemie Sorbnet  30 zł 

4) W formie polecenia zapłaty (nie dot. a’vista) za polecenie  1 zł 

5) W formie zlecenia stałego (nie dot. a’vista) za zlecenie  1,5 zł 

5. Polecenie przelewu z Rachunku Rodzinnego oraz Konto 500+  

1) wewnętrznego 

za przelew 

bez opłat 

2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki  2 zł 

3) W systemie Sorbnet 30 zł 

4) W formie polecenia zapłaty  za polecenie 1 zł 

5) W formie zlecenia stałego za zlecenie  1,5 zł 

6. Polecenie przelewu z Podstawowego Rachunku Płatniczego 

1) wewnętrznego 

za przelew 

0 zł 

2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne Banki 0 zł1/3 zł 

3) W systemie Sorbnet 30 zł 

4) W formie polecenia zapłaty  za polecenie 0 zł1/1 zł 

5) W formie zlecenia stałego za zlecenie 0 zł1/1,50 zł 

7. Polecenie przelewu oraz wypłaty z subkont przy rachunku ROR , ROR z kartą Visa, ROR dla Młodych, Konto Junior 

 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe 
transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu 
kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 
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1) za 1 przelew/wypłatę w miesiącu kalendarzowym 
za przelew/ 

wypłatę 
bez opłat 

2) za każdy następny przelew/wypłatę w miesiącu kalendarzowym 
za przelew/ 

wypłatę 
5 zł 

 8. Polecenie przelewu z rachunku lokaty do innego banku za przelew 3 zł 

 9. Pobranie spłaty kredytu i odsetek z rachunku klienta  bez opłat 

 Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych: 

1) za 5 czeków  
za czeki 

8 zł 

2) za 10 czeków 16 zł 

3) za 20 czeków 32 zł 

4) za 25 czeków 40 zł 

10. Za książeczkę oszczędnościową nową i każdą następną (opłata pobierana przy 
wydawaniu) 

 
za książeczkę 

 
10 zł 

11. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło   miesięcznie 10 zł 

12. Powiadomienie SMS o zmianie salda za SMS 0,30 zł 

13. Sporządzenie na wniosek klienta kserokopii/odpisu/wydruku: 

1) jednego dowodu wpłaty/przelewu  
za 

wpłatę/przelew 
6 zł 

2) umowy rachunku za umowę 10 zł 

3) historii rachunku w formie karty analitycznej za 1 stronę A4  za 1 stronę A4 6 zł 

14. Wydanie na wniosek klienta lub osób uprawnionych: 

1) Opinii bankowej za opinię 60 zł 

2) Zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym oraz innych informacji o rachunku 
za 

zaświadczenie 
25 zł 

15. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z 
rachunku bankowego dłużnika 

jednorazowo 
0,5% min. 8zł 
max. 100 zł 

16. 
Ustanowienie jednego pełnomocnictwa do rachunku  

od 
pełnomocnictwa 

5 zł 

17. Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę 10 zł 

18. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dowodu osobistego w systemie MIG-DZ za zastrzeżenie 15 zł 

19. Prowizja od awizowanej, a nie pobranej w uzgodnionym terminie wypłaty gotówki 
Uwaga: Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 000,00 zł należy awizować, 
co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty.  

od kwoty 
awizowanej 

 

0,1% kwoty 
awizowanej 
max. 200 zł 

20. Za dokonanie blokady na rachunku z tyt. zabezpieczenia kredytu udzielonego przez 
inny bank 

za blokadę  
35 zł 

21. Za przyjęcie lub zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci 
Uwaga: nie pobiera się opłaty w przypadku ulokowania tych samych środków (również 
powiększonych o dopisane odsetki) na kolejnej lokacie i ustanowieniu takiej samej 
dyspozycji na wypadek śmierci 

za dyspozycję  
20 zł 

22. Za ustalenie aktualnego adresu posiadacza rachunku za ustalenie 15 zł 

23. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) za przepisanie 20 zł 

24. Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczek oszczędnościowych, blankietów czekowych za zgłoszenie 5 zł 

25. Za wysłanie faksu na życzenie klienta od jednej strony  za stronę 2 zł 

26. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie klienta od strony A-4 stronę A-4 1 zł 

27. Sporządzenie zestawienia transakcji w formie wyciągu za wyciąg 0 zł 
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Rozdział 7. Wydawanie i obsługa Kart Visa1 – klienci indywidualni 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
1 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. 
2 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
3 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 Taryfą prowizji i opłat. 
4 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

ROR/ 
ROR z kartą 

ROR dla 
Młodych 

Konto 500+ 
(zakładane do 
02.08.2017r.) 

Konto 
Junior 

Rachunek 
Rodzinny 

(karta 
wydawana dla 

rachunków 
założonych do 
02.08.2017r.) 

Podstawo
wy 

Rachunek 
Płatniczy 

1. 
Wydanie pierwszej karty debetowej VISA jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0zł 0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty debetowej do rachunku jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0 zł 0 zł 

3. Wydanie duplikatu karty do rachunku  jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0 zł 0 zł 

4. Obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

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 0 zł 

6. Wypłaty gotówki: 

6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z 
zawartymi umowami2 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2 w innych bankomatach w kraju  5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł3/5 zł 

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

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

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% min.10 
zł 

3% 
min.10 zł 

3% min.10 
zł 

3% 
min.10 zł 

3% min.10 
zł 

3% 
min.10 zł 
(wypłaty 
możliwe 
jedynie w 
ramach 
EOG) 

6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.6 
w punktach akceptujących kartę za granicą 

2% min.10 
zł 

2% 
min.10 zł 

2% min.10 
zł 

2% 
min.10 zł 

2% min.10 
zł 

2% 
min.10 zł 

6.7 w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty  

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

7. Sprawdzanie salda w bankomacie4 

od transakcji 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 
Klienta 

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

9. Wypłata gotówki w ramach usługi Cashback 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

10. Zmiana PIN w bankomacie od zmiany 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł   
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Rozdział 8.  Bankowość elektroniczna EBO - klienci indywidualni 

 
*maksymalna, jednorazowa kwota przelewu wynosi 20.000,00 zł 
** maksymalna, jednorazowa kwota przelewu wynosi 100.000,00 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie 
ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, 
za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 

 Stawka 

ROR/ 
ROR z kartą 

ROR dla 
Młodych 

Konto 500+ 
(zakładane do 
02.08.2017r.) 

Konto 
Junior 

Rachunek 
Rodzinny (dostęp 

do EBO dla 
rachunków 

założonych do 
02.08.2017r.) 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

1. 
Pierwsze wydanie dostępu do bankowości 
elektronicznej EBO 

jednorazowo 

0 zł 0 zł 
0 zł 0 zł 

0 zł 0 zł 

2. 
Powtórne generowanie dostępu do bankowości 
elektronicznej EBO 

0 zł 0 zł 
0 zł 0 zł 

0 zł 0 zł 

3. Korzystanie z usługi bankowości elektronicznej EBO miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Zablokowanie/odblokowanie dostępu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Hasło SMS  
za każdy 

SMS 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0 zł1/0,30 zł 

6.  Przelewy krajowe 

 

1) na rachunki prowadzone przez Bank 

za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2) na pozostałe rachunki 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł1/0,50 zł 

3) przelew natychmiastowy w systemie BlueCash* 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4) przelew natychmiastowy Express Elixir** 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5) w formie zlecenia stałego 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł 0,50 zł 0 zł1/0,50 zł 
 6) w systemie Sorbnet  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7. 

Wizyta informatyka BS Otwock w siedzibie Klienta - 
na życzenie Klienta  
UWAGA: 
1) Wizyta informatyka BS Otwock dotyczy 

wyłącznie pomocy w zakresie bankowości 
elektronicznej. 

Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z 
BS Otwock umowę o obsługę rachunku bankowego 
w systemie bankowości elektronicznej EBO. 

jednorazowo 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 
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Rozdział 8.1.  Usługa BLIK 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata  za usługę BLIK Jednorazowo 0 PLN 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

2.1 
Bezgotówkowe transakcje dokonywane za 
pośrednictwem Usługi BLIK 

od transakcji  0 PLN  

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach: 

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

od transakcji 

0 PLN 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju  5 PLN  

2.3 Przelew na telefon (P2P) od transakcji 0 PLN 

 
1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
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Rozdział  9.  Kredyty, Gwarancje - klienci indywidualni  
 

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka 

   1. Prowizje od kwoty przyznanych kredytów: 

1) Kredytów konsumenckich gotówkowych 4,20% 

2) Kredytów na zakup samochodów dla osób fizycznych 2,00-2,50% 

3) Kredytów mieszkaniowych 1,50-2,00% 

4) Kredytów konsumenckich w ROR (za każdy kolejny 12-miesięczny okres 
przedłużenia umowy) 

1,50 %, min. 50,00zł 

5) Kredytów konsumenckich w ROR w rachunku „ROR dla Młodych” (za każdy 
kolejny 12-miesięczny okres przedłużenia umowy) 

1,00 % 

6) Pożyczka hipoteczna 2,00-3,00% 

7) Prowizja dla pracowników Banków Spółdzielczych i byłych pracowników tychże 
banków, którzy przeszli na emeryturę lub rentę, pracowników zatrudnionych w 
sektorze bankowym 

0,50% 

8) Kredyt konsolidacyjny 2,00-3,00% 

9) Kredyt CZYSTE POWIETRZE 2,50% 

Uwaga:  

• Prowizje od kredytów mogą być negocjowane z Zarządem Banku 

• Wysokość kwoty, od której możliwa jest negocjacja prowizji od kredytu podawana 
jest w Komunikacie BS 

 

2. Opłata za czynności związane ze zmianą warunków umowy z wyjątkiem zmiany 
zabezpieczenia. 

80,00 zł 

3. Opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że 
klient nie figuruje w BS jako dłużnik. 

40,00 zł 

Uwaga: opłata w przypadku wydania na wniosek klienta zaświadczenia o stanie 
zadłużenia z tytułu kredytów i dodatkowo o obrocie na r-ku bieżącym 

60,00 zł 

4. Opłata za inne czynności związane z obsługą kredytów* 30,00 zł 

5. Za wysłanie upomnienia i wezwanie do zapłaty każdego uczestnika umowy  
(dla umów zawartych do dnia 05.02.2017 roku) 

7,00 zł 

 Za wysłanie upomnienia i wezwanie do zapłaty każdego uczestnika umowy 
(dla umów zawartych od dnia 06.02.2017 roku) 

9,00 zł 

6. Za czynności związane ze zmianą zabezpieczenia kredytu. 150,00 zł 

7. Za wystawienie promesy kredytowej 0,25–1,00%, min. 200,00zł 

8. Prowizja za ustanowienie pełnomocnictwa jako formy zabezpieczenia kredytu 10,00 zł 

9. Za wysłanie przypomnienia o dostarczeniu dokumentów wynikających z umowy 
kredytu, w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia i sytuacji 
ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 
(dla umów zawartych do dnia 05.02.2017 roku) 

7,00 zł 

10. Za wysłanie przypomnienia o dostarczeniu dokumentów wynikających z umowy 
kredytu, w szczególności dokumentów dotyczących zabezpieczenia i sytuacji 
ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy 
(dla umów zawartych od dnia 06.02.2017 roku) 

9,00 zł 

*za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń nie pobiera się prowizji. 
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Rozdział 10.  Czynności kasowe i inne 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Centrala 

Punkt 
Kasowy w 
Urzędzie 
Miasta 

Otwocka 

Oddział 
Wiązowna 

Oddział 
Celestynów 

1. Wpłaty kasowe: 

1.1 na rachunki bankowe prowadzone przez Bank:  
1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych 

od wpłaty bez opłat* 
2) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Wiązowna oraz 

gminnych jednostek organizacyjnych 

3) Wpłaty gotówkowe na rachunki Urzędu Miasta Otwocka 
oraz podległych jednostek 

4) Wpłaty gotówkowe osób trzecich n a rachunki Klientów 
indywidualnych  

od wpłaty bez opłat 

5) Wpłaty gotówkowe osób trzecich na rachunki Klientów 
instytucjonalnych 

od kwoty 
0,6% 

min. 4,50 zł 
0,6% 

min. 4,50 zł 
0,6% 

min. 4,00 zł 
0,6% 

min. 4,50 zł 

1.2 na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach: 

1) do kwoty 10,00 zł (włącznie) od wpłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

2) powyżej 10,00 zł do 70,00 zł (włącznie) od wpłaty - 2,50 zł - - 

3) powyżej 70,00 zł  od kwoty - 
0,6% 

min. 4,50 zł 
- - 

4) powyżej 10,00 zł od kwoty 
0,6% 

min. 4,50 zł 
- 

0,6% 
min. 4,00 zł 

0,6% 
min. 4,50 zł 

1.3 na rachunki bankowe Urzędu Skarbowego: 

1) do kwoty 10,00 zł (włącznie) od wpłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

2) powyżej 10,00 zł  od kwoty 
0,6% 

min. 8 zł 
0,6% 

min. 8 zł 
0,6% 

min. 8 zł 
0,6% 

min. 8 zł 

2. Wpłaty gotówkowe o wartości powyżej 50 zł bilonem  o 
nominałach mniejszych niż 5 zł 

od kwoty 0,6% min. 15 zł 

3. Wpłaty gotówkowe dokonywane ze środków 
pochodzących z  wypłaconego przez BS Otwock kredytu 

od wpłaty bez opłat 

4. Za wymianę banknotów na inne znaki pieniężne 
(banknoty, bilon)   

- bez opłat 

5. Za wymianę bilonu na inne znaki pieniężne (banknoty, 
bilon) od kwoty 20 zł włącznie 

od kwoty 
1% min. 10 zł 
max. 100 zł 

6. Za wypłatę z konta „zlecenia do wypłaty”: 

1) do kwoty 10.000,- włącznie 
od kwoty 

0,4% max.250 zł 

2) powyżej kwoty 10.000,- 0,3% max.250 zł 

Uwaga: w indywidualnych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu prowizji.  
Opłaty nie dotyczą wypłat z przeksięgowanych depozytów i zwrotów wpłat na inne banki. 

7. Za potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza 
rachunku  lub ustanowionych pełnomocników 

jednorazowo 20 zł 

8. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych: 

1) Do 3 m-cy 
jednorazowo 

5 zł 

2) Powyżej 3 m-cy 10 zł 

Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

9. Za wysłanie faksu na życzenie klienta  za stronę 2 zł 

10. Za sporządzenie kserokopii dokumentu na życzenie 
klienta  

od strony 
 A-4 

1 zł 

11. Za pozyskanie Zbiorczej informacji z CI na wniosek: 

1) posiadacza rachunku bankowego będącego osobą 
fizyczną; osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku 
po posiadaczu rachunku    

od 
zapytania 

10 zł 

2) zarządcy sukcesyjnego 
od 

zapytania 
10 zł 

3) organów i instytucji o których mowa w art. 105b ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe  

od 
zapytania 

40 zł 

 
* jeśli tak stanowi umowa  
  

 

 
 

 



 

 

Rozdział 11.  Przekazy w obrocie dewizowym - klienci instytucjonalni oraz 
            indywidualni 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 3.3, w przypadku opcji kosztowej „OUR”   
2 Opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku 
3 Opłatę pobiera się niezależnie od pobieranej zgodnie z pkt. 1.3 i 1.4 
4 W przypadku indywidualnie negocjowanych prowizji z tytułu przelewu elixir do innego banku obowiązuje prowizja jak dla przelewu elixir według 
wynegocjowanej prowizji   

Lp. Wyszczególnienie 
Tryb 

pobierania 

Stawka dla poszczególnych rodzajów rachunków 

ROR/ROR z kartą (w tym 
r-ki założone w ramach 

promocji do 31.03.2016 r. 
oraz r-ki w ramach 

promocji Wygodne konto 
dla Klienta ZUS) 

ROR dla Młodych 
Podstawowy Rachunek 

Płatniczy 
A’vista 

Konto 500+  
(zakładane do 02.08.2017r.) 

Rachunek Rodzinny 

Rachunek bieżący dla 
Klientów 

instytucjonalnych 
Rachunek 

Rolniczy/Rolniczy na 
dopłaty z UE 

Rachunek 
Pracowniczych Kas 

Zapomogowo-
Pożyczkowych 

Rachunek Rad Rodziców 

1. Przekazy w obrocie dewizowym złożone w placówce Banku 

1.1 Polecenie przelewu SEPA  

za przelew 

3 zł 2 zł 4 zł4 2 zł4 

1.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT 
w EUR w ramach EOG1 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

1.3 Polecenie przelewu w walucie obcej 
(wysłane do banków krajowych)/ 
Polecenie wypłaty1  

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

1.4 Polecenie przelewu  w walucie obcej  
pomiędzy rachunkami prowadzonymi 
w Grupie BPS   

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

2. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego 

2.1 z banków krajowych/ zagranicznych 
w ramach EOG w walucie EUR  od 

otrzymanego 
przelewu 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

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

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł 
max. 300 zł 

2.3 z banków zagranicznych spoza EOG  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3. Dodatkowe opłaty 

3.1 Zlecenie poszukiwania polecenia 
przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta2 

za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

3.2 Realizacja polecenia przelewu w 
trybie niestandardowym („pilnym”) 
dostępna w EUR, USD, GBP, PLN 3 

od transakcji 100 zł 

3.3 Zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących pobierane z góry od 
poleceń wypłaty 

za przelew 85 zł 

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

od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich 

3.5 Opłata z tytułu blokady środków w 
obrocie dewizowym na rachunku 
złotowym  

od transakcji 0 zł 

3.6 Reklamacja przekazu w obrocie 
dewizowym 

od transakcji 100 zł + koszty banków trzecich 
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Rozdział 12.  Mieszkaniowe rachunki powiernicze 

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka  

1. Otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego : 

1) Zamkniętego – jednorazowo w dniu podpisania umowy 2.000,00 zł 

2) Otwartego – jednorazowo w dniu podpisania umowy 3 000,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku -  miesięcznie: 

1) Zamkniętego dla poszczególnych lokali 100 zł 

2) Otwartego dla poszczególnych lokali 100 zł 

3. Wpłaty na rachunek: 

1) Gotówkowe 0,30 % kwoty  
min 4 zł  

2) Bezgotówkowe Bez opłat 

4. 
Realizacja dyspozycji posiadacza rachunku: 

1) Gotówkowa 0,08% kwoty 
 min 4 zł 

2) Bezgotówkowa – za każdy przelew Bez opłat  

5. Czynności związane z wypowiedzeniem umowy przez Bank 300 zł 

6. Wypłata nabywcy środków z rachunku w przypadku odstąpienia od umowy  
deweloperskiej albo jej rozwiązania 

1) Gotówkowa 0,08% kwoty 
 min 4 zł 

2) Bezgotówkowej – za każdy przelew 4 zł 

7. Kontrola inwestycji przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny: 

1) Kontrola zakończenia inwestycji Wg cennika podmiotu 
zewnętrznego 

2) Kontrola zakończenia realizacji etapu przedsięwzięcia  Wg cennika podmiotu 
zewnętrznego 

8. Wyciągi bankowe: 

1) Sporządzane w formie papierowej  Bez opłat 

2) Udostępniane w formie elektronicznej przez kanał www dla klientów korzystających z 
bankowości elektronicznej 

Bez opłat 

3) Sporządzane w formie papierowej dla klientów korzystających z bankowości 
internetowej 

5 zł 

  9. Pisemne zaświadczenie wydawane na wniosek właściciela konta 60 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozdział 13. Rachunki i rozliczenia bankowe dla Rad Rodziców i PKZP  
  

Lp. Wyszczególnienie Tryb pobierania Stawka  

1. Otwarcie rachunku bankowego: 

 
1) Bieżącego  

jednorazowo 
20 zł 

2) Lokaty terminowej  bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bankowego, miesięcznie: miesięcznie 10 zł 

3. 

Przelewy z rachunku (w formie papierowej):  

1) Na r-ki bankowe prowadzone przez Bank 
za przelew 

bez opłat 

2) Na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki  2 zł 

4. Wpłaty gotówkowe na rachunek RR od kwoty wpłaty bez opłat 

5. Wypłaty gotówkowe z rachunków od kwoty wypłaty 
0,08% 

min. 4 zł; max. 300 zł 

6. Wydanie czeków posiadaczom rachunków bankowych: 

 

1) za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 

za czek 

2 zł 

2) za 5 czeków 6 zł 

3) za 10 czeków 12 zł 

4) za 20 czeków 20 zł 

5) za 25 czeków 25 zł 

7. Wyciągi: 

 

1) Wyciąg z rachunku bankowego udostępniony za pośrednictwem Systemu 
Bankowości Internetowej   

miesięcznie 

 
bez opłat 

2) Sporządzanie wyciągu w formie papierowej  5 zł 

3) Sporządzenie i dostarczenie wyciągu drogą elektroniczną bez opłat 

8. Sporządzenie na wniosek klienta kserokopii/odpisu/wydruku: 

 

1) jednego wyciągu  za wyciąg 6 zł max.50 zł 

2) jednego dowodu wpłaty/przelewu  za wpłatę/przelew 6 zł 

3) umowy rachunku za umowę 10zł 

4) historii rachunku w formie karty analitycznej (wydruk komputerowy) za 1 stronę A4 6 zł 

5) wydruk na żądanie Klienta zbiorczego ‘Miesięcznego zestawienia opłat, 
prowizji i odsetek „ zaksięgowanych na rachunku  

za zestawienie 3 zł 

9. Wydanie na wniosek klienta opinii bankowej za opinię 60 zł 

10. Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku  
od 

pełnomocnictwa 
5 zł 

11. Zmiana Karty Wzorów Podpisów za zmianę 15 zł 

12. Bankowość elektroniczna Wg tabeli z Rozdziału  4 

13. Przekazy w obrocie dewizowym Wg tabeli z Rozdziału  11 

 

 
 


