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Rozdział I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  
 

1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w PBS w Kwidzynie pobierane są z tych 

rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku 

prowadzonego w PBS w Kwidzynie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej 

niż raz na kwartał. 

3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach PBS w Kwidzynie w dniu dokonania 

operacji bankowej. 

4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z 

przyczyn, za które PBS w Kwidzynie nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Tabela Opłat i Prowizji określa opłaty minimalne pobierane za operacje bankowe przez PBS w Kwidzynie. 

6. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od…do” Zarząd Banku, oraz osoby 

upoważnione przez Zarząd ustalają wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 

7. W indywidualnych przypadkach Zarząd Banku może ustalić odmienne stawki opłat i prowizji niż przewiduje Tabela 

Opłat i Prowizji Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie. 

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

9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża 

pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wpłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na 

wszystkich odcinkach dowodu. 

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

również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane 

w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

a. wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków 

oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

b. wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w PBS w Kwidzynie oraz wypłat  

kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku  bieżącym, 

c. operacji związanych z rozliczeniami pracowników PBS w Kwidzynie z zakładem pracy, 

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

uiszcza odbiorca należności, 

e. wpłat i wypłat gotówkowych związanych z zamknięciem rachunku. 

12. Nie pobiera się opłat za sporządzanie wyciągów bankowych i ich wysyłanie listem zwykłym jeden raz w miesiącu. 

13. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnych informacji o obrotach i stanach 

rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

14. Określone w niniejszej Tabeli opłaty i prowizje dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych 

ze środków PBS w Kwidzynie. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów 

zawartych przez PBS w Kwidzynie z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – obowiązują 

postanowienia umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Tabeli. 

15. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane 

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

telekomunikacyjne. 

16. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy 

podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN 

pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 

17. PBS w Kwidzynie może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące 

banki zagraniczne. 
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Rozdział II. Rachunki depozytowe 

II-A. Rachunki bieżące klientów instytucjonalnych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  Otwarcie rachunku bieżącego typu ,,FIRMA’’ lub  typu ,,BIZNES’’ oraz 
rachunków wyodrębnionych wpływów 

0 zł 

2.  Otwarcie rachunku bieżącego typu ,,AGRO’’ lub typu ,,AGRO-PLUS’’, rachunków 
dla wspólnot mieszkaniowych oraz instytucji niekomercyjnych działających na 
rzecz gospodarstw domowych  

0 zł 

3.  Prowadzenie rachunku  bieżącego : 
a) typu ,,FIRMA’’ lub  typu ,,BIZNES’’  

- drugi i kolejny rachunek o charakterze pomocniczym  
b) typu ,,AGRO’’ lub typu ,,AGRO-PLUS’’ 
c) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw 

domowych 
d) dla WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH 

Opłata za prowadzenie rachunków pobierana w okresach miesięcznych  

 
25,00 zł 
10,00 zł 

 

4,95 zł 

5,00 zł 
 

2,50 zł 

4.  Otwarcie i prowadzenie: 
a) rachunku powierniczego w złotych i w walutach wymienialnych 
b) otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego 

 
wg. umowy z klientem 

5.  Przelew papierowy na rachunek  

5.1.  w PBS Kwidzyn 1,00 zł 

5.2.  w innych bankach krajowych 4,95 zł 

5.2.a przelew ekspresowy za pomocą systemu BlueCash  10,00 zł 

5.3.  za sporządzenie przelewu  na zlecenie klienta – od każdego przelewu i za 
wydruk każdego innego dokumentu, z wyjątkiem przelewów sporządzanych 
w związku z potwierdzeniem czeku 

1,00 zł 

5.4.  za blankiet polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej 0,20 zł 

5.5.  za blankiet dowodu wpłaty PODATKI i ZUS 0,50 zł 

6.  Zlecenie stałe   

6.1.  Rejestracja zlecenia stałego bez opłat  

6.2.  Realizacja zlecenia stałego 1,00 zł 

6.3.  Modyfikacja / Odwołanie zlecenia stałego 5,00 zł 

7.  Polecenie zapłaty  

6.1. Rejestracja polecenia zapłaty bez opłat 

6.1. Realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 

6.1. Modyfikacja / Odwołanie / Odrzucenie z powodu braku środków na r-ku 5,00 zł 

8.  Zlecenie płatnicze SORBNET  

8.1.  w kwocie wyższej lub równej 1 mln. zł 30,00 zł 

8.2.  w kwocie niższej niż 1 mln. zł 50,00 zł 

9.  Wyciągi bankowe (obowiązuje od 01.04.2016 roku )  
9.1.  Za wydruk papierowy wyciągu bankowego na życzenie klienta częściej niż 1 

raz w miesiącu – za każdy dodatkowy wyciąg 5,00 zł 

9.2.  Za wyciąg bankowy generowany w formie e-mail 
bez opłat 

10.  Za udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda rachunku bankowego 
na „hasło” (miesięcznie)  

3,00 zł 
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II-B. Rachunek bieżący i usługi świadczone dla Wspólnot Mieszkaniowych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  Prowizja od wpłaty na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej bez opłat 

2.  Prowizja od wypłaty z rachunku Wspólnoty Mieszkaniowej bez opłat 

3.  Opłata za przelewy papierowe na rachunki w PBS Kwidzyn oraz rachunki w 
innych bankach    

1,00 zł 

4.  Opłata za przelewy poprzez Internet Banking lub Home Banking (Internet 
Banking dla Firm)  

Wg obowiązującej tabeli opłat i 
prowizji pobieranych przez PBS za 

czynności i usługi bankowe 

5.  Pozostałe czynności bankowe Wg obowiązującej tabeli opłat i 
prowizji pobieranych przez PBS za 

czynności i usługi bankowe 

II-C. Obsługa w systemach bankowości elektronicznej 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  
Usługa HOME BANKING  

 

1.1.  pierwsza instalacja modułu HOME BANKING bez opłat 

1.2.  abonament miesięczny 100,00 zł 

1.3.  abonament miesięczny za każde kolejne modulo klienta w tym samym 
HOME BANKING 

50,00 zł 

1.4.  każda kolejna instalacja lub reinstalacja modułu HOME BANKING 200,00 zł+VAT=246,00 zł 

1.5.  Przelew elektroniczny na rachunek:  

1.5.1.  w PBS Kwidzyn 1,00 zł 

1.5.2.  w innym banku krajowym 2,00 zł 

1.5.3.  przy obrotach na rachunku po stronie MA za poprzedni rok 
kalendarzowy powyżej 10 mln. zł przelew na rachunki w innych bankach 

1,00 zł 

1.5.4.  Przelew  w systemie SORBNET 29,00 zł 

2.  
Usługa INTERNET BANKING firm jednoosobowych, rolników, 
spółek cywilnych i jawnych oraz instytucji niekomercyjnych 
działających na rzecz gospodarstw domowych 

 

2.1.  Uruchomienie usługi bez opłat 

2.2.  Opłata miesięczna za usługę przy obrotach na rachunku większych lub 
równych 100 zł 

bez opłat 
 

2.3.  Opłata miesięczna za usługę przy obrotach na rachunku do 100 zł 5,00 zł 

2.4.  Przelew elektroniczny na rachunek  

2.4.1.  w PBS Kwidzyn 0,00 zł 

2.4.2.  w innych bankach krajowych 0,49 zł 

2.4.3.  przelew ekspresowy za pomocą systemu BlueCash  5,00 zł 

2.4.4.  Przelew  w systemie SORBNET 29,00 zł 

2.5.  Za przygotowanie instrukcji użytkownika w formie papierowej 5,00 zł 

2.6.  Za pobranie instrukcji użytkownika ze strony www.powislanski.pl 0,00 zł 

2.7.  Za potwierdzenie dokonania transakcji, która została wykonana za 
pośrednictwem usługi na żądanie klienta 

5,00 zł + VAT = 6,15 zł 
 

2.8.  Opłata za sporządzenie i wydanie papierowej listy haseł jednorazowych 20,00 zł 

3.  
Usługa INTERNET BANKING dla FIRM 

 

3.1.  Pierwsza instalacja usługi przez pracownika banku bez opłat 

3.2.  Abonament miesięczny z jedną osobą autoryzującą urządzeniem 
kryptograficznym 

40,00 zł 

3.3.  Abonament miesięczny z więcej niż jedną osobą autoryzującą urządzeniem 
kryptograficznym 

45,00 zł 

http://www.powislanski.pl/


Tabela opłat i prowizji Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

 

 

  6   
 

 

3.4.  Abonament miesięczny z autoryzacją transakcji SMS Banking 35,00 zł 

3.5.  Opłata za urządzenie kryptograficzne bez opłat 

3.6.  Każda kolejna instalacja lub reinstalacja usługi przez pracownika banku 200,00 zł+VAT=246,00 zł 

3.7.  Przelew elektroniczny na rachunek  

3.7.1.  w PBS Kwidzyn 1,00 zł 

3.7.2.  w innych bankach krajowych 2,00 zł 

3.7.3.  przy obrotach na rachunku po stronie MA za poprzedni rok 
kalendarzowy powyżej 10 mln. zł przelew na rachunki w innych bankach  

1,00 zł 

3.7.4.  przelew ekspresowy za pomocą systemu BlueCash  5,00 zł 

3.7.5.  Przelew  w systemie SORBNET 29,00 zł 

4.  Usługa SMS BANKING  

4.1.  Uruchomienie usługi bez opłat 

4.2.  Za każdy komunikat tekstowy :  

 o stanie konta przesłany do klienta z usługi 0,35 zł 

 z tytułu autoryzacji transakcji w usługach Internet banking 0 zł 

5.  
Usługa BANKOFON 

 

5.1.  Uruchomienie usługi bez opłat 

5.2.  abonament miesięczny   0 zł 

5.3.  realizacja przelewu    

 do obcego banku 0,99 zł 

 do PBS Kwidzyn 0 zł 

II-D. Rachunki lokat oszczędnościowych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2.  Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3.  Wpłata na rachunek lokaty bez opłat 

4.  Wypłata z rachunku lokaty bez opłat 

5.  Za wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 20,00 zł + VAT = 24,60 zł 
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Rozdział III. Rozliczenia gotówkowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  Od wpłat gotówkowych dokonywanych przez podmioty gospodarcze i instytucje 
działające na rzecz gospodarstw domowych: 

 

1.1.  na rachunki prowadzone w PBS Kwidzyn 0,20%  
nie mniej niż 2,00 zł 

1.2.  na rachunki w innych bankach 0,50% 
nie mniej niż 5,00 zł 

1.3.  dokonywanych za pośrednictwem skarbca nocnego na rachunek bieżący 
podmiotu 

0,10% 
kwoty wpłacanej 

2.  Od wypłat gotówkowych:  

2.1.  z rachunków prowadzonych w PBS Kwidzyn 0,30%  
nie mniej niż 5,00 zł 

2.2.  z konta „zleceń do wypłaty” 0,50%  
nie mniej niż 3,00 zł 

3.  Za wymianę zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych (od kwoty 
otrzymanej w wyniku wymiany) 

0,50% 

4.  Za dokonanie zamiany wartości pieniężnych klienta  0,30% min. 5,00 zł 

5.  Prowizja od wypłat gotówkowych bez awizowania na 2 dni przed dokonaniem 
wypłaty: 

 

5.1.  kwoty powyżej 30.000,00 zł 
 

0,30% od nadwyżki 
wypłacanej kwoty 

 5.2.  kwoty powyżej 1.000,00 EUR lub równowartości w innej walucie wymienialnej 
– prowizja pobierana wg. kursu sprzedaży gotówki. 

6.  Za awizowanie i nie odebranie zamówionej gotówki w umówionym terminie 50,00 zł 

7.  Usługa SYSTEM PŁATNOŚCI MASOWYCH miesięczna opłata 
ryczałtowa negocjowana 

z klientem 
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Rozdział IV. Operacje zagraniczne 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  Obsługa rachunków w walutach wymienialnych  

1.1.  Otwarcie rachunku bez opłat 

1.2.  Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bez opłat 

2.  Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym  

2.1.  Przelew SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego 15,00 zł 

2.2.  Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego   
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swiftowi oraz zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących określone w pkt. 2.6 w przypadku opcji kosztowej ,,OUR’’ 

0,30% 
min. 30 zł  max. 300 zł 

2.3.  Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku 
beneficjenta, od każdego polecenia wypłaty.  
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej; zgodnie z pkt 2.3. 

30,00 zł 

2.4.  Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie pilnym:  

2.4.1.  W trybie pilnym w EUR, USD, GBP  

 z datą waluty „dziś” 150,00 zł 

z datą waluty „jutro” 100,00 zł 

2.4.2.  W trybie pilnym w PLN, wyłącznie z datą waluty „jutro” 100,00 zł 

2.5.  Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry” od 
poleceń wypłaty1 

 

2.5.1.  Przy kwotach nie przekraczających 5.000 EUR lub jej równowartości w 
innej walucie wymienialnej 

50,00 zł 

2.5.2.  Przy kwotach od 5.000,01 do 50.000 EUR włącznie lub ich 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

100,00 zł  

2.5.3.  Przy kwotach od 50.000,01 EUR do ,,bez ograniczenia’’ lub ich 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

200,00 zł 

2.6.  Zmiany/korekty do zrealizowanego przekazu w obrocie zagranicznym 
wykonane na zlecenie klienta  
Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku pozostałych poleceń wypłaty 
niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift- ową 

50,00 zł 
 

2.7.  Odwołanie dyspozycji przekazu w obrocie dewizowym – wstrzymanie 
płatności 
Uwaga: dodatkowo, koszty banków trzecich i w przypadku pozostałych poleceń wypłaty 
niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową. 

50,00 zł 

2.8.  Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 
lub realizację przekazu w obrocie zagranicznym 
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks, wynoszącą: za jedną 
stronę telefaksu krajowego  5,00zł+VAT=6,15zł  za jedną stronę telefaksu zagranicznego 
10,00zł+VAT=12,30 zł 

10,00zł+VAT=12,30 zł 

2.9.  Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi 
prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS SA ( z polecenia klientów Banku BPS oraz 

Zrzeszonych BS) 

20,00 zł 

3.  Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym2, otrzymywanych z 
banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno-
rentowe 

 

3.1.  Przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5,00 zł 

3.2.  Przelewy SEPA3 15,00 zł 

                                                           
1 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” 

Do przeliczenia wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym (publikowane w dniu poprzednim). 
2 Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA 

3 Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR; 

2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do 

którego jest kierowany przekaz; 

3) występuje opcja kosztowa „SHA”; 
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3.3.  Polecenie wypłaty:  

3.3.1.  Z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty 
gotówkowej, z dyspozycją dotyczącą kosztów ,,BEN’’ lub ,,SHA’’ 

0,10% 
min. 20,00 zł  

max. 100,00 zł 

3.4.  Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta.  
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku 

40,00 zł + koszty 
rzeczywiste 

 

3.5.  Odwołanie zlecenia z pkt. 3.5 20,00 zł + koszty 
rzeczywiste 

3.6.  Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w 
standardzie IBAN, od każdego polecenia wypłaty 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 3.4. 

30,00 zł 

4.  Czeki zagraniczne  

4.1.  Inkaso czeków (od kwoty czeku) *   
Uwaga: jeśli Klient przedkłada kilka czeków Bank pobiera prowizję i opłatę porto od jednej 
asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 

0,25% 
min.20,00  zł 
max.300,00 zł 

4.2.  Zwrot  nieopłaconego czeku przez płatnika – opłata jest pobierana od 
podawcy czeku 

50,00 zł + koszty 
innych banków 

4.3.  Pozostałe opłaty związane ze skupem czeków zgodnie z warunkami 
prowadzenia rachunków loro przez Bank BPS SA 

 

5.  Nadanie komunikatu SWIFT 15,00 zł 

6.  Zryczałtowana opłata pocztowa „opłata porto” 15,00 zł 

7.  Wpłata gotówkowa waluty na rachunek walutowy 
Uwaga: prowizja pobierana od wpłacającego wg kursu średniego 

1,0 % kwoty wpłacanej 

8.  Za potwierdzenie wykonania zlecenia płatności za granicę (archiwalnego) 15,00 zł+VAT=18,45 zł 

9.  Za wydanie kopii dokumentu przychodzącego transakcji w obrocie 
dewizowym 

5,00 zł+VAT=6,15 zł 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej www.bankbps.pl). 

http://www.bankbps.pl/
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Rozdział V. Obsługa kart bankowych 

KARTY PŁATNICZE  

  Stawka 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Visa 

Business Debetowa 

1. Wydanie karty do rachunku  0 zł 

2. Wznowienie karty do rachunku:  0 zł 

3. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 

4. Transakcje bezgotówkowe 1) od transakcji 0 zł 

5. Transakcje gotówkowe: 1)  

5.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami1) 

od transakcji 

0 zł 

5.2 w innych bankomatach w kraju 5 zł 

5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 

5.4 poprzez usługę Cash back  0,50 zł 

5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 

5.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 

5.7 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 

6. Sprawdzenie salda w bankomacie2) od transakcji 2 zł 

7. 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 

rachunku za okres przez niego wskazany 
od transakcji 3 zł 

8. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika 
od transakcji 8 zł 

9. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek 

Użytkownika 
od transakcji - 

10. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 

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

12. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty jednorazowo 1 500 zł 

13. Opłata za użytkowanie kart Visa Business Debetowa miesięcznie 5 zł / m-c 
1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 

KARTA DEBETOWA VISA EURO 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Karta debetowa 

VISA Euro 

Stawka 

1. Wydanie nowej karty jednorazowo 0 EUR 

2. Opłata za miesięczną obsługę karty miesięcznie 1,5 EUR 

3.  Wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 

4.  Wydanie duplikatu karty Jednorazowo 5 EUR 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

5. Transakcje bezgotówkowe1)  od transakcji 0 EUR 

6. Transakcje gotówkowe:  

6.1 
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 

banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami2) 
od transakcji 0 EUR 

6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 3% min. 1,5 EUR 

6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą od transakcji 3% min. 2,5 EUR 

6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 3% min. 2,5 EUR 

6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3% min. 2,5 EUR 

6.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 3% min. 2,5 EUR 

7. Sprawdzenie wysokości salda w bankomacie3) jednorazowo 0 EUR 

8. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 EUR 

9. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 

karty 

jednorazowo 
2,50 EUR 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 EUR 

11. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 EUR 
1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych I wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa 

prowizja Banku – 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 

rachunku bankowego i PLN. 

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

3) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 

KARTY KREDYTOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Visa  

Business 

Credit 

Visa 

Business 

Credit Gold 

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

3. Obsługa karty kredytowej:     

3.1 

opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w 

roku poprzednim wartość transakcji 

bezgotówkowych i gotówkowych obciążających 

rachunek karty wynosi: 

   

3.1.1 mniej niż 20 000 zł 

rocznie 

75 zł - 

3.1.2 co najmniej 20 000 zł 0 zł - 

3.1.3 mniej niż 50 000 zł - 250 zł 

3.1.4 co najmniej 50 000 zł - 0 zł 

3.2 Karta dodatkowa rocznie 25 zł 50 zł 

4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 30 zł 30 zł 

5. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika karty 
jednorazowo 0 zł 0 zł 

6. Transakcje bezgotówkowe 1) jednorazowo 0 zł 0 zł 

7. 
Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach 

banków: 1)    

7.1 w kraju 
jednorazowo 

3 % 

min. 5 zł 

3 % 

min. 5 zł 

7.2 za granicą 3 % 3 % 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Visa  

Business 

Credit 

Visa 

Business 

Credit Gold 

min. 10 zł min. 10 zł 

8. Przelew z karty za przelew 
3 % 

min. 5 zł 

3 % 

min. 5 zł 

9. Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0 zł 0 zł 

10. 
Generowanie zestawienia operacji na wniosek 

Użytkownika karty za wskazany okres 
jednorazowo 10 zł 10 zł 

11. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 

12. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

miesięcznie od 

kwoty salda 

końcowego okresu 

rozliczeniowego 

5% min.100 zł 5% min. 100 zł 

1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
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Rozdział VI. Kredyty, pożyczki, gwarancje, poręczenia 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  Za przyznanie kredytu (od kwoty przyznanego kredytu)  

1.1.  preferencyjnego z dopłatami do odsetek przez ARiMR  oraz kredytów 
inwestycyjnych  CSK i Nasza Ziemia 

0%  

1.2.  za przyznanie kredyty odnawialnego w rachunku:  

1.2.1.  bieżącym dla rolników (w tym przedłużenie Aneksem na okres 
kolejnych 5 lat ) 

1,00%  

1.2.2.  bieżącym dla firm i innych podmiotów 1,75%  

1.3.  za odnowienie na kolejny okres 12-miesięczny kredytu w rachunku   

1.3.1.  bieżącym dla rolników 0,50%  

1.3.2.  bieżącym dla firm i innych podmiotów 1,75%  

1.4.  za podwyższenie kredyty odnawialnego w rachunku (od kwoty 
zwiększenia) 

 

1.4.1.  bieżącym dla rolników 1,50% 

1.4.2.  bieżącym dla firm i innych podmiotów 1,75% 

2.  Za odroczenie spłaty kredytu i odsetek (od kwoty objętej odroczeniem)  

2.1.  odroczenie spłaty do 3 m-cy 0,50% 

2.2.  odroczenie spłaty do 6 m-cy 1,00% 

2.3.  odroczenie spłaty powyżej 6 m-cy 2,00% 

2.4.  Za odroczenie terminu spłaty preferencyjnego kredytu klęskowego z 
dopłatami ARiMR 

1,00% 

3.  Za odroczenie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym (tzw. Aneks 
Techniczny) 

od 0,30% do 0,50% 

4.  

a) Za administrowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatami ARiMR 
(opłata naliczana miesięcznie od kwoty pozostającego zaangażowania kredytowego, pobierana w 

okresach miesięcznych – dotyczy kredytów ARiMR udzielonych po dniu 18.09.2012r do dnia 22.04.2013) 

0,05%  
salda kredytu na koniec 

m-ca 

b) Za administrowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatami do 
odsetek przez  ARiMR oraz kredytów inwestycyjnych CSK 

(opłata naliczana miesięcznie od kwoty pozostającego zaangażowania kredytowego, pobierana w 

okresach miesięcznych – dotyczy kredytów ARiMR udzielonych od 23.04.2013 do dnia 04.05.2015r) 

0,07%  
salda kredytu na koniec 

m-ca 

c) Za administrowanie kredytami inwestycyjnymi Nasza Ziemia 
(opłata naliczana miesięcznie od kwoty pozostającego zaangażowania kredytowego, pobierana w 

okresach miesięcznych ) 

0,02% salda kredytu na 

koniec m-ca 

d) Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatami 
do odsetek przez ARiMR oraz kredytami z częściową spłatą kapitału 
na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)  

(opłata wyrażona w zł, pobierana miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca i 
naliczana w następujący sposób: kwota udzielonego kredytu x 1,85% / ilość miesięcy okresu 
kredytowania) – dotyczy kredytów udzielonych od dnia 05.05.2015r  do dnia 06.08.2017r 2) 

Opłata miesięczna  w zł 

wyliczona wg wzoru: 

(kwota udzielonego kredytu x 

1,85%) / ilość miesięcy okresu 

kredytowania 

e) Opłata za administrowanie kredytami preferencyjnymi z dopłatami 
do odsetek przez ARiMR oraz kredytami z częściową spłatą kapitału 
na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk)  

(opłata wyrażona w zł, pobierana miesięcznie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca i 
naliczana w następujący sposób: kwota udzielonego kredytu x 2,00% / ilość miesięcy okresu 
kredytowania) – dotyczy kredytów udzielonych od dnia  07.08.2017r 2) 

Opłata miesięczna  w zł 

wyliczona wg wzoru: 

(kwota udzielonego kredytu x 

2,00%) / ilość miesięcy okresu 

kredytowania 

5.  Za gotowość udzielenia kredytu  
 
(dotyczy kredytów hipotecznych,  inwestycyjnych) 

0,01% od kwoty za każdy 
dzień niewykorzystanego 

kredytu 

6.  Za wydanie promesy udzielenia kredytu 200,00 zł 
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7.  Za udzielenie gwarancji (od kwoty gwarancji) za każdy rozpoczęty miesiąc – 
pobierane jednorazowo za cały okres ważności gwarancji. 
(miesiąc liczony od dnia ważności gwarancji do dnia poprzedzającego ten dzień w następnym miesiącu) 

0,20%  
nie mniej niż 100,00 zł 

7.1.  Za wypłatę gwarancji/poręczenia (jednorazowo od kwoty roszczenia) 0,20% 
nie mniej niż 500,00 zł 

7.2.  Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu5):   

7.2.1.  przedłużenie terminu ważności (od kwoty gwarancji) 0,50% min 100,00 zł  

7.2.2.  podwyższenie kwoty gwarancji/ poręczenia (od kwoty podwyższenia) 2 % min 100,00 zł 

7.2.3.  zmiana zabezpieczeń lub innych postanowień umowy wymagająca aneksu 500,00 zł 

8.  Za administrowanie przyznanym debetem   6,00% rocznie,  
(opłata pobierana miesięcznie w 

wys. 0,5% przyznanego debetu) 

9.  Za zawarcie umowy ugody z Bankiem od 1,00 do 6,00%  
kwoty objętej ugodą 

10.  Za przejęcie długu 0,50% kwoty przejęcia  

11.  Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp.-  za każdą czynność 15,00 zł 

12.  Za zgłoszenie weksla do protestu 50,00 zł 

13.  Za wydanie zezwolenia na bezciężarowe odłączenie działki, lokalu 300,00 zł+VAT=369,00 zł 

14.  Za sporządzenie warunkowego wykreślenia z hipoteki 50,00 zł+VAT=61,50 zł 

15.  Opłata przygotowawcza (nie dotyczy kart kredytowych):  

15.1.  za sporządzenie umowy: kredytowej, przejęcia długu, innej  

15.1.1.  do 20.000,00 zł 100,00 zł  

15.1.2.  od kwoty 20.001,00 zł do kwoty 50.000,00 zł 200,00 zł  

15.1.3.  powyżej 50.000,00 zł 400,00 zł 

16.  Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu w kwocie od 100tys.zł  
(Uwaga: opłata pobierana w dniu złożenia wniosku kredytowego od klientów nie posiadających 
rachunku w PBS. Opłata zaliczana jest w poczet prowizji za przyznanie kredytu) 

0,2% wnioskowanej 
kwoty 

17.  Za sporządzenie aneksu do umowy5)6)  

17.1.  do kwoty 100 000,00 zł 100,00 zł 

17.2.  od kwoty 100 001,00 zł do kwoty 500 000,00 zł 200,00 zł 

17.3.  powyżej kwoty 500 000,00 zł 300,00 zł 

18.  Za wykonanie kserokopii umowy kredytowej 15,00 zł+VAT=18,45 zł 

19.  Za dokonanie zmiany zabezpieczeń kredytu i innych umów 300,00 zł 

20.  Za sporządzenie odpisu dokumentów kredytowych – na wniosek klienta – 
za każdy dokument 

20,00 zł+VAT=24,60 zł 

21.  Koszt upomnienia 10,00 zł 

22.  Prowizja od udzielonego kredytu (pożyczki) gdzie główne zabezpieczenie 
stanowi hipoteka na nieruchomości (prowizja dotyczy kredytów i pożyczek wypłaconych 

przed dokonaniem przez Sąd wpisu hipotecznego) 

0,25% od kwoty 
udzielonego kredytu 

(pożyczki) 

22a. Prowizja od udzielonego kredytu (pożyczki) gdzie główne zabezpieczenie 

stanowi zastaw rejestrowy (prowizja dotyczy kredytów i pożyczek wypłaconych przed 

dokonaniem wpisu do rejestru zastawów)   

0,15% od kwoty    

udzielonego kredytu 

23.  Za przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie 

spłaty kredytu  

100,00 zł 
* (pierwsza inspekcja – 0 zł) 

24.  Spłata całości lub części kredytu przed terminem – prowizja 

rekompensacyjna 1) 

2,00 % 

25.  Za zmianę na wniosek klienta sposobu /harmonogramu/ spłat kredytu np. 

z rat malejących na annuitetowe i odwrotnie 

100,00 zł 

26.  Opłata za wydanie pisemnej informacji o odmowie udzielenia 
wnioskowanego kredytu wraz z uzasadnieniem 

200,00 + VAT = 246,00 zł 

27.  Opłata za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej z ustanowioną cesją na 

rzecz Banku lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

okresowego monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej3)4)5) 

100,00 + VAT = 123,00 zł 
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1) Nie pobiera się prowizji jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Prowizja pobierana 

jednorazowo od kwoty wcześniejszej spłaty. Nie pobiera się w przypadku spłaty pochodzącej z otrzymanej dotacji lub innego dofinansowania w 

związku z realizowanymi projektami  

2) Nie pobiera się żadnych innych opłat i prowizji bankowych związanych z udzielonym kredytem 

3) Opłata pobierana w przypadku opóźnienia w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej z ustanowioną cesją na bank lub dokumentów 

niezbędnych do przeprowadzenia okresowego monitoringu sytuacji ekonomiczno–finansowej klienta w przypadku opóźnienia 

wynoszącego co najmniej 1 miesiąc po wyznaczonym terminie oraz po uprzednim pisemnym upomnieniu ze strony banku. 

4) Opłata za niedostarczenie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia okresowego monitoringu sytuacji ekonomiczno – finansowej 

nie dotyczy Klientów, u których Umowa kredytowa przewiduje podwyższenie marży w ww. sytuacji. 

5) Dotyczy Umów zawartych od dnia 01.05.2018r. 

6) Opłata za aneks dotyczy kwoty na jaką została zawarta Umowa.  

Rozdział VII. Pozostałe operacje  

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawki obowiązujące 

1.  Za sporządzenie odpisu obrotu na jednym rachunku bankowym  

1.1.  za odpis dokumentu dla rolnika do celów prowadzenia ksiąg (bez 
względu na ilość dokumentów) 

2,00 zł+VAT=2,46 zł 

1.2.  na rok bieżący – za każde rozpoczęte 10 pozycji, a poprzedni rok 
opłatę podwyższa się o 50% 

5,00 zł+VAT=6,15 zł 

2.  Za sporządzenie odpisu:  

2.1.  wyciągu bankowego 5,00 zł 

2.2.  dowodu do wyciągu – za 1 szt. 5,00 zł 

3.  Za wydanie opinii o kliencie 200 zł+VAT=246,00 zł 

4.  Za wydanie na wniosek klienta oceny o jego sytuacji ekonomicznej oraz 
posiadanej zdolności kredytowej : 
a) w przypadku klienta kredytowanego i monitorowanego przez Bank * 
b) w przypadku  klienta nie kredytowanego przez Bank * 
* na dzień złożenia wniosku o wydanie oceny 

 
 

100 zł + VAT = 123,00 zł 
300 zł + VAT = 369,00 zł 

5.  Za potwierdzenie czeku 10,00 zł 

6.  Za przyjęcie depozytu rzeczowego na zlecenie klienta 10,00 zł+VAT=12,30 zł 

7.  Za przechowywanie depozytu na zlecenie klienta (opłaty pobierane za 
każdy rozpoczęty rok przechowywania) 

 

7.1.  dokumenty i książeczki oszczędnościowe 100,00 zł+VAT=123,00 zł 

7.2.  klucze 100,00 zł+VAT=123,00 zł 

7.3.  papiery wartościowe 300,00 zł+VAT=369,00 zł 

8.  Za wydanie czeków:  

8.1.  książeczki czekowej (25 szt. blankietów czekowych) 25,00 zł 

8.2.  Za wydanie pojedynczych blankietów czeków gotówkowych   1,00 zł 

9.  Za wydanie zaświadczenia o:  

9.1.  posiadaniu rachunku bankowego 20,00 zł+VAT=24,60 zł 

9.2. inne zaświadczenia 60,00 zł+VAT=73,80 zł 

10.  Za każdą realizację tytułu wykonawczego (w tym częściową realizację) 
oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 

30,00 zł+VAT=36,90 zł 

11.  Za wynajęcie skrytek – rocznie 30,00 zł+VAT=36,90 zł 

12.  Za udostępnienie portfela do skarbca nocnego wg cen zakupu + 30% marży 

13.  Za uzyskanie informacji o kliencie z innego banku  20,00 zł+VAT=24,60 zł 

14.  Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, 
posiadanych zobowiązaniach, itp. - firmom audytorskim badającym 
bilans (biegłym rewidentom) na podstawie upoważnienia wydanego 
przez klienta Banku 

 
100,00 zł 

15.  Za zmianę karty wzorów podpisów na wniosek klienta 10,00 zł 

 


