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ROZDZIAŁ I. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Augustowie dla klientów 

instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych 

świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Augustowie, zwanego dalej 

Bankiem.   

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. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku 

pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w 

gotówce w kasie. 

4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że 

zawarte umowy stanowią inaczej.  

5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od 

transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności.   

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na 

zasadach ogólnych.  

7. 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.   

8. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat 

gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub 

dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich 

odcinkach dowodu kasowego.  

9. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Prezes Zarządu lub Wiceprezesi  

mogą ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź 

wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i 

nie jest sprzeczne z interesem Banku.  

10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

a) wpłat i wypłat lokat terminowych, 

b) wypłat i spłat kredytów oraz odsetek bankowych zaciągniętych w BS Augustów 

realizowanych w ramach rachunków kredytowych i rachunków bieżących, 

c) otwarcia i prowadzenia rachunków budżetu Państwa i budżetów terenowych z 

wyjątkiem dyspozycji przelewowych, 
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d) za przelewy i inne dyspozycje bezgotówkowe wykonywane na rzecz klientów 

posiadających rachunki w BS Augustów, 

e) za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o 

obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie 

osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do 

kredytów udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Augustowie. W 

przypadku kredytów udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez 

Bank Spółdzielczy w Augustowie z innymi bankami i instytucjami (np. Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ) – obowiązują postanowienia tych umów, 

a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie.  

12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie 

nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

13.  Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. 

Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.   
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ROZDZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE 

L.p. Rodzaj czynności/Usługi Tryb 

pobierania 

opłaty/prowizji 

Rachunek 

bieżący  
Rachunek 

bieżący rolników 

indywidualnych 

Rachu-

nek 

VAT 

Rachunek 

pomocniczy 

1. PROWADZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO 

1.1 Opłata za otwarcie rachunku 

bankowego 
jednorazowo 20,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 30,00 zł 

1.2 Opłata za prowadzenie 

rachunku bankowego 
miesięcznie 15,00 zł 10,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 

1.3 opłata za sporządzenie wyciągu 

z rachunku bankowego w 

formie papierowej: 

     

1.3.1 klientom posiadającym usługę 

Internet Banking oraz Internet 

Banking dla Firm 
za każdy wyciąg 

5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 

1.3.2 klientom nie posiadającym 

usługi Internet Banking oraz 

Internet Banking dla Firm 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2 WPŁATY I WYPŁATY 
2.1 Wpłata gotówki na rachunki 

bankowe 
za każdą wpłatę 

gotówki 
0,25% nie 

mniej niż 

5,00 zł  

0,25% nie mniej niż 

5,00 zł  

0,00 zł 0,25% nie 

mniej niż 5,00 

zł 
2.2 Wypłata gotówki za każdą wypłatę 

gotówki 
0,25% nie 

mniej niż 

5,00 zł  

0,25% nie mniej niż 

5,00 zł  
0,00 zł 0,25% nie 

mniej niż 5,00 

zł  

3. POLECENIE PRZELEWU 

3.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 
a) w placówce Banku za przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) w systemie bankowości 

internetowej 

za przelew 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR1: 

a) w placówce Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł – 3,50 zł 

b) w systemie bankowości 

internetowej 

za przelew 1,00 zł 1,00 zł – 1,00 zł 

c) za realizację  przelewów 

poza BS dokonywanych z 

wpływów bieżących 

za przelew dodatkowo 

2,50 zł 
dodatkowo 2,50 zł – dodatkowo 

2,50 zł 

 d) zwrot przelewu z winy 

klienta (błędnie podane 

informacje) 

za przelew 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

3.3 Realizacja zleceń w systemie SORBNET2: 

a) w placówce Banku za przelew 30,00 zł 30,00 zł – 30,00 zł 

b) w systemie bankowości 

internetowej 

za przelew 30,00 zł 30,00 zł – 30,00 zł 

3.4 Realizacja zleceń w systemie Express ELIXIR2: 

a) w placówce Banku za przelew 10,00 zł 10,00 zł – 10,00 zł 

b) w systemie bankowości 

internetowej 

za przelew 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

3.5 Realizacja przelewu na telefon, 

w ramach usługi BLIK3 

za przelew 0,50 zł 0,50 zł – 0,50 zł 

4. BLANKIETY CZEKOWE 
4.1 za wydanie blankietów 

czekowych 
za każdy blankiet wg ceny 

zakupu nie 

mniej niż 

1,5 zł 

– – wg ceny 

zakupu nie 

mniej niż 

1,5 zł 
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4.2 za wykonanie potwierdzenia 

przelewu 
za przelew 15,00 zł – – 15,00 zł 

4.3 zgłoszenie i wykonanie 

zastrzeżenia oraz odwołanie 

zastrzeżenia o utracie czeków 

(opłata nie pobierana przy 

zamknięciu rachunku) 

jednorazowo 50,00 zł – – 50,00 zł 

5. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM4 

5.1 Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym: 

5.1.1 polecenie przelewu SEPA5 

(przelew w ramach jednolitego 

obszaru płatności w euro) w 

placówce 

od transakcji 3,50 zł 3,50 zł – 3,50 zł 

5.1.2 polecenie przelewu w walucie 

obcej / polecenie wypłaty6 w 

placówce 

od transakcji 30,00 zł 30,00 zł – 30,00 zł 

5.2 polecenie wypłaty w trybie 

pilnym 
od transakcji 100,00 zł 100,00 zł – 100,00 zł 

5.3 żądanie wprowadzenia zmiany 

w transakcji, bądź jej 

anulowanie na wniosek klienta 

od transakcji 100,00 zł 100,00 zł – 100,00 zł 

5.4 zlecenie poszukiwania 

przelewu/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na 

zlecenie Klienta7 

od transakcji 75 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

75 zł + koszty 

banków trzecich 
– 75 zł + koszty 

banków 

trzecich 

5.5 zmiany/korekty/odwołania 

zrealizowanego przelewu, 

wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 75 zł + 

koszty 

banków 

trzecich 

75 zł + koszty 

banków trzecich 
– 75 zł + koszty 

banków 

trzecich 

5.6 za błędny przelew w obrocie 

dewizowym z winy Klienta 
od transakcji 75 zł + VAT 

+ koszty 

banków 

trzecich 

75 zł + VAT + 

koszty banków 

trzecich 

– 75 zł + VAT + 

koszty 

banków 

trzecich 

5.7 zwroty przekazów w obrocie 

dewizowym 
od transakcji koszty 

banków 

trzecich 

koszty banków 

trzecich 
– koszty 

banków 

trzecich 

6. ELEKTRONICZNY SYSTEM ZDALNEJ OBSŁUGI BANKOWEJ 

6.1 Internet Banking dla Firm  

6.1.1 abonament Miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł – 0,00 zł 

6.1.2 realizacja przelewu za przelew 1,50 zł 1,50 zł – 1,50 zł 

6.1.3 zablokowanie/odblokowanie 

dostępu do usługi 
od dyspozycji 3,00 zł 3,00 zł – 3,00 zł 

6.1.4 wydanie nowego loginu od dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł – 0,00 zł 

6.1.5 zmiana w karcie uprawnień od dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł – 0,00 zł 

6.2 Transakcje Paybynet od dyspozycji 0,00 zł 0,00 zł – – 

6.3 Usługa SMS 

6.3.1 aktywacja usługi Jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł – 10,00 zł 

6.3.2 zmiana dyspozycji usługi SMS 

lub zmiana numeru telefonu 

komórkowego 

od dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

6.3.3 powiadomienie SMS prowizja 

pobierana 

zbiorczo w 

0,25 zł 

/SMS 
0,25 zł /SMS – 0,25 zł/SMS 
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okresach 

miesięcznych 

7.  ZLECENIA STAŁE 

7.1 Rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

7.2 Modyfikacja/odwołanie 

zlecenia stałego 
za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

7.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w: 

7.3.1 BS w Augustowie za zlecenie 0,00 zł 0,00 zł – 0,00 zł 

7.3.2 innym banku krajowym za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł – 3,00 zł 

8. POLECENIE ZAPŁATY 
8.1 Rejestracja polecenia zapłaty za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

8.2 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 2,00 zł 2,00 zł  2,00 zł 

8.3 Modyfikacja/odwołanie 

polecenia zapłaty 
za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

8.4 Odmowa wykonania polecenia 

zapłaty z tytułu braku środków 

na rachunku dłużnika 

za zlecenie 5,00 zł 5,00 zł – 5,00 zł 

9. ZA SPORZĄDZENIE ODPISU OBROTÓW NA RACHUNKU BANKOWYM 

9.1 za sporządzenie odpisu obrotów 

na rachunku bankowym – za 1 

stronę  

za 1 stronę odpisu 10 zł +VAT 10 zł +VAT – 10 zł +VAT 

9.2 za sporządzenie odpisu wyciągu 

bankowego  
Za każdy poprzedni rok opłatę 

podwyższa się odpowiednio o 

50% stawki podstawowej. 

jednorazowo 20 zł +VAT 20 zł +VAT – 20 zł +VAT 

9.3 za sporządzenie odpisu jednego 

dowodu do wyciągu 
Za każdy poprzedni rok opłatę 

podwyższa się odpowiednio o 

50% stawki podstawowej. 

jednorazowo 10 zł +VAT 10 zł +VAT – 10 zł +VAT 

10 ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA 

10.1 za wydanie zaświadczenia o 

posiadaniu rachunku 
za zaświadczenie 20 zł +VAT 20 zł +VAT – 20 zł +VAT 

10.2 za wydanie zaświadczenia o 

posiadaniu rachunku, obrotach i 

stanie konta 

za zaświadczenie 50 zł +VAT 50 zł +VAT – 50 zł +VAT 

11 USŁUGI RÓŻNE 

11.1 Za realizację tytułu 

wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego tytułu. 
Prowizję pobiera się z rachunku 

bankowego dłużnika 

jednorazowo 100,00 zł 100,00 zł – 100,00 zł 

11.2 Zmiana Karty Wzorów 

Podpisów na wniosek klienta 
jednorazowo 15,00 zł 15,00 zł – 15,00 zł 

11.3 Świadczenie usługi poszukiwań 

rachunków poprzez Centralną 

Informację  

od zapytania 35 zł + VAT 35 zł + VAT – 35 zł + VAT 

11.4 Za realizację spadku od każdego 

spadkobiercy 
jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł – 30,00 zł 
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11.5 Udzielenie, modyfikacja, 

odwołanie pełnomocnictwa po 

dniu otwarcia rachunku 

jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł – 10,00 zł 

11.6 Likwidacja rachunku na 

życzenie klienta przed upływem 

1 miesiąca 

jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł – 10,00 zł 

 

1 Wypłaty gotówki w wysokości 30.000 zł i więcej należy awizować co najmniej do godz. 1100 na trzy dni robocze przed 

dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 50 zł 

od kwoty przewyższającej 30.000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nieodebrania jej w uzgodnionym terminie 

pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od 

stanu gotówki w placówce Banku. Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty 

równej i wyższej 1.000.000zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla 

zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET; 

2 możliwość dokonania 1 transakcji dziennie, przy maksymalnym limicie pojedynczej transakcji w wysokości 10.000 zł. 

3 możliwość dokonania 1 transakcji dziennie, przy maksymalnym limicie pojedynczej transakcji w wysokości 500 zł. 

4 Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA; 
5 Przelew SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, 

Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer), 

spełniająca warunki: 

 waluta transakcji EUR; 

 zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, 

 koszty „SHA”; 

 tryb realizacji standardowy, 

 nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

 bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit 

Transfer).  
6 Polecenie wypłaty – instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego 

banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca 

dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta); 
7 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
 

ROZDZIAŁ III. LOKATY TERMINOWE 

L.p. Rodzaj czynności/Usługi Tryb pobierania 

opłaty/prowizji 
Stawka 

1 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 

2 Wpłata gotówki za wpłatę 0,00 zł 

3 Wypłata gotówki za wypłatę 0,00 zł1) 

4 Polecenie przelewu lokaty terminowej na rachunek w innym banku krajowym: 

- z konta technicznego w systemie Elixir za przelew 20,00 zł 

5 Realizację spadku od każdego spadkobiercy jednorazowo 30,00 zł 

 

ROZDZIAŁ IV. KARTY BANKOMATOWE 

L.p. Rodzaj czynności/Usługi Tryb pobierania 

opłaty/prowizji 
Stawka 

1 KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA 

1.1 wydanie karty jednorazowo 0,00 zł 

1.2 wydanie wznowionej karty jednorazowo 0,00 zł 

1.3 obsługa karty miesięcznie 10,00 zł 
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1.4 wydanie duplikatu karty lub wydanie nowej 

karty w miejsce zastrzeżonej 
jednorazowo  30,00 zł 

1.5 powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN 

na wniosek Użytkownika karty  
od transakcji 15,00 zł 

1.6 obsługa zastrzeżenia karty na wniosek klienta 

w placówce Banku 
od transakcji 45,00 zł 

1.7 wyjaśnienie szczegółów transakcji wątpliwej od transakcji 10,00 zł 

1.8 czasowa blokada lub odblokowanie karty na 

wniosek klienta w placówce Banku 
od transakcji 15,00 zł 

1.9 wypłata gotówki w bankomatach BS 

Augustów  
od transakcji 0,00 zł 

1.10 wypłata gotówki we wskazanych 

bankomatach zrzeszeń: Banku BPS S.A., 

SGB Bank S.A. oraz bankomatach Planet 

Cash 

od transakcji 0,00 zł 

1.11 wypłata gotówki w innych bankomatach w 

kraju 
od transakcji 5,00 zł 

1.12 wypłata gotówki w bankomatach za granicą od transakcji 2% od kwoty, nie mniej 

niż 5,00 zł 
1.13 wpłata gotówki we wpłatomacie BS 

Augustów 

od transakcji 0,00 zł 

 

ROZDZIAŁ V. KREDYTY 

L.p. Rodzaj czynności/Usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Stawka 

1 Prowizja przygotowawcza: 

1.1 za rozpatrzenie wniosku kredytowego¹ 

 

 

jednorazowo 0,10% od kwoty 

wnioskowanego 

kredytu, nie mniej niż 

30,00 zł., nie więcej 

niż 100,00 zł. 
2 Prowizja za udzielenie: 

2.1 od kwoty przyznanego/odnawialnego kredytu  
z okresem spłaty do 1 roku 
 

 

 

z okresem spłaty do 3 lat 
 

 

 

z okresem spłaty powyżej 3 lat 

 

jednorazowo 
 

1% kwoty 

wnioskowanego 

kredytu nie mniej niż 

30,00 zł 
1,5% kwoty 

wnioskowanego 

kredytu nie mniej niż 

30,00 zł 

2% 
2.2 od kwoty przyznanego kredytu 

preferencyjnego z dopłatami ARiMR, 

udzielonego po 18.12.2017 r.   

jednorazowo 2% 

 

 

2.3 kredytu inwestycyjnego, hipotecznego, 

inwestycyjnego Unia Biznes 
- w przypadku wyboru oferty kredytu z 

prowizją za  administrowanie kredytem 

jednorazowo 0,5% 

3 Prowizja od zaangażowania kredytu 

preferencyjnego z dopłatami ARiMR, płatna 

w ratach kwartalnych (po 0,25% do 

ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał 

kalendarzowy), nie pobierana za rok, 

w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 

naliczana od kwoty zaangażowania 

bilansowego na dzień 31 grudnia 

każdego roku  

1% kwoty, nie mniej 

niż 200,00 zł. 

4 Prowizja za administrowanie kredytem  

Kredytem inwestycyjnym, inwestycyjnym Unia Biznes, hipotecznym - przy prowizji za udzielenie kredytu 0,50%: 
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-  okresem kredytowania do 2 lat Od pierwotnej kwoty kredytu, płatna 

miesięcznie za każdy rozpoczęty 

miesiąc kalendarzowy w całym 

okresie kredytowania 

0,05% 

- z okresem kredytowania do 3 lat 0,045% 

- z okresem kredytowania do 5 lat 0,035% 

- z okresem kredytowania do 10 lat 0,020% 

- z okresem kredytowania do 15 lat 0,015% 

5 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub 

jego części  

jednorazowo od kwoty prolongowanej 1% kwoty, nie mniej 

niż 200,00 zł. 

6 Za sporządzenie i wysłanie powtórnego 

wezwania z powodu niedostarczenia 

aktualnej polisy ubezpieczeniowej 

za każde wezwanie 100,00 zł 

7 Za sporządzenie i wysłanie powtórnego 

wezwania z powodu niedostarczenia 

dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania sytuacji ekonomiczno-

finansowej Kredytobiorcy  

za każde wezwanie 100,00 zł 

8 Za sporządzenie i wysłanie wezwania z 

powodu niedostarczenia dokumentów 

dotyczących rozliczenia kredytu 

za każde wezwanie 100,00 zł  

9 Za przejęcie długu  od każdej  umowy 200,00 zł 

10 Za sporządzenie i wydanie zezwolenia na 

bezciężarowe odłączenie części 

nieruchomości 

za czynność 200,00 zł 

11 Za przeprowadzenie inspekcji kredytowanej 

nieruchomości potwierdzającej prawidłowe 

wykorzystanie środków z kredytu: 

- przed wypłatą transzy kredytu, 

- po wypłacie ostatniej transzy kredytu 

za czynność 100,00 zł 

12 Za zmianę postanowień umowy kredytu na 

wniosek kredytobiorcy (aneks)  
jednorazowo 100,00 zł 

13 Za zrealizowanie czeku własnego z 

gwarancją zapłaty 
jednorazowo 0,1% od kwoty 

14 Za obsługę weksli  przedstawienie weksli do 

zapłaty inkaso itp. 
jednorazowo 10,00 zł. za każdą 

czynność 
15 Za zgłoszenie weksli do protestu w razie 

niezapłacenia 
za czynność 10,00 zł. 

16 Za wysłanie upomnienia do spłaty zadłużenia 

kredytowego 
za czynność 50,00 zł. 

17 Za wydanie dokumentów związanych ze 

zwolnieniem lub ustanowieniem prawnych   

zabezpieczeń /np. wydanie KRS Banku 

za czynność 30,00 zł.  

18 Zgoda Banku na wykreślenie hipoteki za czynność 20,00 zł. 

19 Za wydanie na wniosek Klienta 

zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i 

innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient 

nie figuruje jako dłużnik  

za czynność 50,00 zł + VAT 

20 Za wydanie kopii umowy kredytowej za czynność 30,00 zł. + VAT 

21 Za sporządzenie i wydanie, na wniosek 

klienta, oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej /zaświadczenia o posiadaniu 

zdolności kredytowej w celu przedłożenia 

przy postępowaniu przetargowym  

za czynność 200,00 zł. + VAT 

22 Za wydanie promesy kredytowej jednorazowo od kwoty przyrzeczonej 300,00 zł  

23 Inne czynności związane z  kredytem na 

wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 30,00 zł 

¹ prowizja nie dotyczy kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR 
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ROZDZIAŁ VI. CZYNNOŚCI KASOWE 

L.p. Rodzaj czynności/Usługi Tryb pobierania opłaty/prowizji Stawka 
1 Wpłata gotówki na rachunki bankowe 

prowadzone w innych bankach 
za każdą wpłatę gotówki 0,5% nie mniej niż 

5,00 zł 
2 Wypłata gotówki z kont rozrachunkowych w 

BS 

za każdą wypłatę gotówki 0,5% nie mniej niż 

5,00 zł /chyba że 

umowa stanowi 

inaczej/ 

3 Zwrot wpłaty gotówki na rachunek bankowy 

prowadzony w innych bankach (błędnie 

podane informacje) 

za każdą wpłatę gotówki 20,00 zł 

4 Od nieawizowanych wypłat za każdą wypłatę gotówki 0,2% nie mniej niż 50 

zł od kwoty 

przewyższającej 

30.000 zł. 

5 W przypadku awizowania wypłaty i 

nieodebrania jej w uzgodnionym terminie  

za gotowość / jednorazowo 0,2% kwoty 

awizowanej 

 


