
Załącznik  

do Uchwały Nr 8 

z dnia 26.02.2021  r. 

 

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ  

OD DNIA 01.03.2021 ROKU 

I.  PRZEPROWADZANIE ROZLICZEŃ PIENIĘŻNYCH  

1.  

Wpłaty gotówkowe do innych banków 

- do kwoty 1.000,00 zł 

- powyżej kwoty 1.000,00 zł 

- wpłaty bilonem powyżej 100,00 zł 

- płatność kartą 

 

 

6,00 zł 

0,50 % 

1,00 % 

opłata standardowa + 0,79% 

2.  Wypłata z konta „Zlecenia do wypłaty” 0,50% nie mniej niż 4,00 zł 

3.  Za realizację polecenia przelewu SORBNET 
0,50 % 

nie mniej niż 25,00 zł 

4.  Za realizację polecenia przelewu EXPRESS ELIXIR 
0,50 % 

nie mniej niż 15,00 zł 

II. PROWADZENIE RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 1 

1.  Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego na działalność rolniczą2  5,00 zł miesięcznie 

2.  Za prowadzenie rachunku bankowego na działalność rolniczą z dostępem do internetu2 10,00 zł 

3.  Za realizację polecenia przelewu z rachunku rolniczego3 3,50 zł 

4.  Za realizację polecenia przelewu z konta internetowego rolniczego3 0,50 zł 

5.  Za prowadzenie rachunków dla stowarzyszeń, parafii, fundacji i rad rodziców 5,00 zł 

6.  Prowadzenie rachunku bankowego – bieżącego i pomocniczego2 20,00 zł miesięcznie 

7.  Za prowadzenie rachunku bankowego bieżącego i pomocniczego z dostępem do internetu2 30,00 zł miesięcznie 

8.  Wypłaty z rachunków bieżących prowadzonych przez Bank Spółdzielczy w Pajęcznie4 0,30 % 

9.  

Wpłaty na rachunki bieżące prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Pajęcznie 

- do kwoty 50.000,00 zł 

- powyżej kwoty 50.000,00 zł (negocjowane) 

 

0,30% nie mniej niż 2,00 zł 

 0,15% - 0,30 % 

10.  Za realizację polecenia przelewu3 3,50 zł 

11.  Za realizację polecenia przelewu SORBNET 18,00 zł 

12.  

Za realizację polecenia przelewu EXPRESS ELIXIR: 

- za pomocą usługi Internet Banking 

- w placówce Banku 

 

8,00 zł 

12,00 zł 

13.  Za realizację polecenia przelewu z konta internetowego3 1,50 zł 

14.  Za realizację stałych zleceń z rachunków bieżących  5,00 zł miesięcznie 

15.  Za udzielenie informacji o stanie rachunku i historii rachunku SMS-em 0,25 zł 

16.  
Za realizację przelewów wewnętrznych z rachunku firmowego (z wyjątkiem poborów)  

i rolniczego na ROR (dotyczy również przelewów z kont internetowych) 
0,30% nie mniej niż 5,00 zł 

17.  Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego 7,00 zł 



18.  Za wydanie blankietu czekowego - za 1 blankiet 0,90 zł 

19.  Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków i książeczki czekowej 15,00 zł 

20.  

Za sporządzenie odpisu obrotu na jednym rachunku za każde rozpoczęte 10 pozycji (opłata  

za rok bieżący) 

A) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 

B) Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za rok który sporządza 

się odpis, jedną operacją było dopisanie odsetek, oraz w przypadku gdy odpis 

sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratora dla potrzeb spraw karnych, karno-

skarbowych i innych. 

3,00 zł 

21.  Za wydanie potwierdzenia przelewu  7,00 zł 

22.  Za udzielenie telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku  10,00 zł miesięcznie 

23.  

Za sporządzenie: 

- odpisu wyciągu bankowego 

- jednego dowodu do wyciągu 

A) Za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się odpowiednio o połowę stawki podstawowej 

B) Opłaty nie pobiera się w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za rok który sporządza 

się odpis, jedną operacją było dopisanie odsetek, oraz w przypadku gdy odpis 

sporządzony jest na zlecenie sądu lub prokuratora dla potrzeb spraw karnych, karno-

skarbowych i innych. 

 

 

10,00 zł 

3,00 zł 

24.  Za wydanie zaświadczenia 
24,60 zł 

(20,00 zł + 23,00 % VAT) 

 

25.  

Opłaty związane z użytkowaniem USB – tokena: 

a) wydanie USB – tokena  

b) wydanie USB – tokena w miejsce utraconego, uszkodzonego przez  Klienta, 

 

120,00 zł 

120,00 zł 

III. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH (ROR),  

WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  I LOKAT TERMINOWYCH  

1.  Za prowadzenie Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego – ROR  3,00 zł miesięcznie 

2.  Za prowadzenie Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego (ROR) z dostępem do internetu  5,00 zł miesięcznie 

3.  

Za realizację polecenia przelewu  

- za pomocą usługi Internet Banking3 

- w placówce Banku3 

 

0,50 zł 

1,80 zł 

4.  Za realizację polecenia przelewu SORBNET  18,00 zł 

5.  

Za realizację polecenia przelewu EXPRESS ELIXIR: 

- za pomocą usługi Internet Banking 

- w placówce Banku 

 

5,00 zł 

10,00 zł 

6.  
Za realizację przelewów wewnętrznych z Rachunku Oszczędnościowo Rozliczeniowego (ROR) 

na rachunki firmowe od kwoty przelewu 
0,30% nie mniej niż 5,00 zł 

7.  Za realizację obcych przelewów 4,00 zł 

8.  
Za realizację wypłat z wpływów z działalności rolniczej i gospodarczej 

Prowizja pobierana jest jednorazowo przy pierwszej wypłacie. 
0,30% 

9.  
Za realizację wypłat z tytułu wpływu kredytów udzielonych w innych bankach i instytucjach 

finansowych 
0,30 % 

10.  
Za realizację wypłat gotówkowych z wpływów dotyczących spadków, darowizn, 

 sprzedaży majątku, itp.  
0,30 % 

11.  Za wydanie zaświadczenia  
24,60 zł 

(20,00 zł + 23,00 % VAT) 

12.  Za udzielenie telefonicznej informacji o stanie salda na rachunku - na hasło  10,00 zł miesięcznie 

13.  Za udzielenie informacji o stanie rachunku i historii rachunku SMS-em 0,25 zł 

14.  Za wydaną książeczkę (przy likwidacji wkładów oszczędnościowych) 3,00 zł 



15.  
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu  

(dot. wszystkich rodzajów rachunków)  
5,00 zł 

16.  

Obsługa książeczek oszczędnościowych 

a) wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej 

b) umorzenie utraconej książeczki 

c) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja)  

 

 

5,00 zł 

5,00 zł 

10,00 zł 

17.  Dokonywanie jednorazowych i stałych zleceń  5,00 zł miesięcznie 

18.  Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej 15,00 zł 

19.  Obsługa kart płatniczych wg załącznika Nr 1 do Taryfy 
 

20.  
Za udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym organom  

i instytucjom 

20,00 zł 

(od osoby lub podmiotu) 

IV. OBSŁUGA  PODSTAWOWEGO  RACHUNKU  PŁATNICZEGO 

OGÓLNE USŁUGI POWIĄZANE Z RACHUNKIEM 

1.  

Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce 

(z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu SEPA/ polecenia 

przelewu w walucie obcej) 

Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego poza ww. pakietem są związane z opłatami 

wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

0,00 zł 

2.  

Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do Podstawowego Rachunku 

Płatniczego z innych bankomatów niż bankomaty Grupy BPS 

Wypłaty karta debetową w innych bankomatach na terenie Polski poza ww. pakietem są 

związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

0,00 zł 

PŁATNOŚCI (Z WYJĄTKIEM KART PŁATNICZYCH) 

3.  
Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR

5: 

a) W placówce Banku za przelew 

b) W systemie bankowości internetowej/mobilnej za przelew 

 

 

0,00 zł/1,80 zł 

0,00 zł/0,50 zł 

4.  
Polecenie przelewu wewnętrznego

5 

a) W placówce Banku za przelew 

b) W systemie bankowości internetowej/mobilnej za przelew 

 

0,00 zł/1,80 zł 

0,00 zł/0,50 zł 

5.  
Polecenie zapłaty 

(realizacja) Za zlecenie 
0,00 zł 

6.  

Zlecenie stałe
5
 

(realizacja) 

a) Za zlecenie (w placówce)  

b) Za zlecenie (w bankowości internetowej/mobilnej) 

 

 

0,00 zł/1,80 zł 

0,00 zł/0,50 zł 

KARTY I GOTÓWKA 

7.  
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

(od transakcji) 
0,00 zł 

8.  
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych 

(od transakcji) 
3% min. 10,00 zł 

9.  
Wydanie karty płatniczej 

(karty  debetowej) - jednorazowo 
0,00 zł 

10.  

Wypłata gotówki w bankomatach; 

a) Banku Spółdzielczego w Pajęcznie, banku BPS SA, SGB SA i zrzeszonych banków 

spółdzielczych 

b) Obcych 6 

 

0,00 zł 

0,00 zł/4,00 zł 



KREDYTY W RACHUNKU BIEŻĄCYM I USŁUGI POWIĄZANE 

11.  Usługa niedostępna w ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego 

INNE USŁUGI 

12.  Prowadzenie rachunku płatniczego  0,00 zł  

13.  

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych (na wniosek Posiadacza rachunku) 

a) Za każdy miesiąc roku bieżącego 

b) Za każdy miesiąc roku poprzedniego 

 

10,00 zł 

10,00 zł 

14.  Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym 24,60 zł 

15.  Usługa bankowości telefonicznej 0,00 zł 

16.  Usługa bankowości elektronicznej 0,00 zł 

17.  
Powiadomienie SMS 

(opłata pobierana zbiorczo miesięcznie) 
za każdy sms 0,25 zł 

V. OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK 

1. 

 

Od kwoty udzielonych kredytów pobiera się prowizję w wysokości: 

a) kredyty EKO+ 

b) kredyty okolicznościowe 

c) kredyty płatnicze 

d) kredyty na działalność rolniczą 

e) kredyty na działalność gospodarczą i w rachunku bieżącym 

f) kredyty konsumpcyjne 

g) kredyty zabezpieczone hipotecznie  

- do kwoty 100.000,00 zł  

- powyżej kwoty 100.000,00 zł 

- powyżej kwoty 500.000,00 zł 

h) kredyty dla jednostek budżetowych 

i) kredyty w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym 

j) aneks do kredytu w ROR 

k) kredyty powyżej kwoty 50.000,00 zł do 100.000,00 zł 

l) kredyty powyżej 100.000,00 zł 

m) opłata  za rozpatrzenie wniosku kredytowego: od wnioskowanej kwoty (z wyłączeniem 

kredytów w ROR,  kredytów płatniczych i kredytów mieszkaniowych powyżej kwoty 

500.000,00 zł) 

n) opłata za sporządzenie aneksu do kredytu 

- do kwoty 1.000.000,00 

- powyżej kwoty 1.000.000,00 

o) udzielenie promesy kredytowej  

- do 100.000,00 zł 

- powyżej kwoty 100.000,00 zł 

 

 

0,95% 

4,00% 

1,00% 

3,00% 

3,00% 

5,00% 

 

2,00 % 

1,00 % 

0,50 % 

0,00% - 2,00% 

3,00% 

1,00% 

4,00% 

2,00 % - 3,00% 

1,00% - nie więcej niż 

500,00 zł 

 

 

2,00 % 

0,80% 

 

1,00 % 

0,50 % 

2. 
 

Za obsługę weksli do zapłaty inkaso weksli, itp., (za każdą czynność) 
 

5,00 zł 

3. 
 

Zgłaszanie weksla do protestu w razie niezapłacenia 
 

20,00 zł 

4. Za wydanie zaświadczenia  
24,60 zł 

(20,00 zł + 23,00 % VAT)  

5. 
 

Za wydanie odpisu umowy o kredyt 
 

5,00 zł 

6. 
 

Za czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytów 
 

2,00% od kwoty 

7. 
 

Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej podmiotu na jego wniosek) 
 

min. 30,00 zł 

8. 
 

Za wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytów – monit 
20,00 zł 



 

VI. INNE USŁUGI 

1. 

 

Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej  

w momencie składania dyspozycji Klientem Banku (jednorazowo) 
25,00 zł 

2. Poszukiwanie rachunków za pośrednictwem Centralnej Informacji o Rachunkach  25,00 zł 

3. Inne usługi bankowe nie przewidziane w Taryfie 20,00 zł 

Taryfa wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 roku 

Traci moc Uchwała Nr 60 z dnia 30.12.2020 roku 

1) Z wyłączeniem umów zawartych indywidualnie. 

2) Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych 

3) Dotyczy przelewów krajowych oraz zagranicznych EURO do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

4) Nie pobiera się prowizji od wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i chorobowych z rachunków rolniczych. 

5) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016r. 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 Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej. 

6) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – 

wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nie należących do banków w pakiecie 5 wypłat miesięcznie, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną 

wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku, Bank pobiera opłatę zgodnie z  Taryfą prowizji i opłat za 

czynności i usługi bankowe w walucie krajowej. 


