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Postanowienia ogólne dotyczące opłat i prowizji bankowych  

Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie prowizji i opłat za czynności i 

usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób 

prywatnych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz 

posiadających zdolność prawną, rolników oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – 

rezydentów i nierezydentów. 

 

1. Na życzenie klienta Bank może wykonać inne czynności niż wymienione w Taryfie, jednak zastrzega 

sobie prawo pobrania prowizji lub opłaty bankowej. 

2. Za czynności bankowe wykonywane przez Bank na podstawie umów z Klientem mogą być pobierane 

inne prowizje/opłaty niż określone w Taryfie, na zasadach i w wysokości uzgodnionej wzajemnie w tych 

umowach. 

3. Bank ustala prowizje i opłaty za zlecone usługi w złotych. Bank pobiera należne prowizje i opłaty, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w złotych. 

4. Należne opłaty i prowizje pobiera się od zleceniodawcy, chyba że strony uzgodnią inaczej. Opłaty i 

prowizje nie zapłacone przez drugą stronę w ciągu trzech miesięcy, obciążają zleceniodawcę operacji 

bankowej. 

5. 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. 

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

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

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

obowiązującego w dniu pobrania należności. 

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

Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie 

dewizowym. 

10. Nie pobiera się prowizji i opłat od:  

a. wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych, rachunków oszczędnościowych, rachunków 

oszczędnościowo – rozliczeniowych o ile Taryfa nie przewiduje inaczej,  

b. wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS Wielopole 

Skrz. oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce,  

c. operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS Wielopole Skrz z zakładem pracy,  

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

że opłatę uiszcza odbiorca należności.  

11. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w załączonej Taryfie pobiera się, w przypadku ich 

wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonywaniu zlecenia według 

odrębnych Taryf lub według faktycznie poniesionych kosztów oraz koszty przesyłek kurierskich. 

12. W przypadku zleceń zawierających braki lub błędy, konsekwencje opóźnień i zmiany kursu walut 

obciążają Klienta. 
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13. 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. 

14. W szczególnie uzasadnionych, indywidualnych przypadkach, Członek Zarządu lub upoważniony 

pracownik, może ustalić, że Bank odstępuje od pobierania opłaty i prowizji lub pobiera ją w innej 

wysokości niż ta ustalona w niniejszej Taryfie.  

15. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia 

mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

16. Taryfa obowiązuje: 

a) w zakresie opłat i prowizji od czynności kasowych od dnia 01.09.2020 r. 

b) w zakresie opłat i prowizji dotyczących obsługi rachunków bankowych i produktów powiązanych 

od 28.09.2020 r. 

c) w zakresie opłat i prowizji dotyczących kredytów od 01.10.2020 r. 

d)  w zakresie opłat i prowizji dotyczących obsługi JST i jednostek podległych od 01.10.2020 r. 
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Rozdział 1. CZYNNOŚCI KASOWE 

 

USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki:  

 a) osób fizycznych prowadzone przez bank bez opłat 

 b) podmiotów instytucjonalnych prowadzone przez bank 1) 
0,5% kwoty wpłaty,  

min. 4,50 zł 

 c) prowadzone w innych bankach krajowych:  

 - w systemie ELIXIR 
0,5% kwoty wpłaty,  

min.4,50 zł 

 - w systemie SORBNET (przelew szybki) 30,00 zł 

 - na rzecz: ZUS, KRUS i US,  
0,5% kwoty wpłaty,  

min. 5,00 zł 

2. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł 

porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 
wg porozumienia 

3. Wymiana banknotów i monet na inna nominały:  

 - od klientów posiadających rachunek w banku bez opłat 

 - od klientów nie posiadających rachunku w banku 5% min. 10 zł 

1) Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty  od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub 

wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 

Rozdział 2. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 

1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy ROR, ROR JUNIOR, ROR STUDENT, 

rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowy a’vista 

 

RACHUNEK ROR, RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY, RACHUNEK A’VISTA 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 
1. Otwarcie rachunku bankowego: Minimalna wpłata 20,00 zł  

 - ROR 5,00 ZŁ 

 - ROR STUDENT 5,00 ZŁ 

 - ROR JUNIOR 5,00 ZŁ 

 - OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 5,00 ZŁ 

 - A’VISTA bez opłat 

 - wydanie książeczki A’VISTA 10,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie:  
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 - ROR 

(Opłaty  za prowadzenie rachunku typu ROR nie pobiera się w przypadku gdy klient korzysta z 

usługi Internet Banking oraz posiada wydaną kartę płatniczą do tego rachunku ) 
3,00 zł 

 - ROR STUDENT bez opłat 

 - ROR JUNIOR bez opłat 

 - OSZCZĘDNOŚCIOWEGO bez opłat 

 - A’VISTA bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek:  

 - ROR bez opłat 

 - ROR STUDENT bez opłat 

 - ROR JUNIOR bez opłat 

 - OSZCZĘDNOŚCIOWY bez opłat 

 - A’VISTA bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku:  

 - ROR bez opłat 

 - ROR STUDENT bez opłat 

 - ROR JUNIOR Bez opłat 

 - OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Bez opłat 

 - A’VISTA bez opłat 

5. Wypłaty bankomatowe z rachunku w usłudze „SMART WYPŁATA” bez opłat 

6. Przelew z rachunku na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  bez opłat 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

7. Zlecenie stałe na rachunek:  

 - za złożenie zlecenia stałego do realizacji 5,00 zł - jednorazowo 

 - odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego 2,00 zł - jednorazowo 

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz. bez opłat 

 - w innym banku krajowym 3,50 zł 

 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia.  

8. Polecenie zapłaty:  

 - za złożenie polecenia zapłaty 5,00 zł - jednorazowo 

 - realizacja z rachunku dłużnika bez opłat 
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 - odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 2,00 zł 

 - odmowa wykonania polecenia zapłaty  5,00 zł 

9. Wyciąg z konta bankowego:  

 - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostkach Banku 

(raz w miesiącu – zbiorczo) 
bez opłat 

 - wysyłany przez Bank drogą pocztową ( na terenie kraju) (raz w miesiącu – 

zbiorczo) 
bez opłat 

  - wysyłany przez Bank na adres email lub udostępniany przez Bank w systemie 

bankowości elektronicznej 
bez opłat 

 - sporządzony na wniosek posiadacza rachunku duplikat wyciągu 5,00 zł / szt.  

 - sporządzenie odpisu dowodu księgowego / elektronicznego dokumentu 

księgowego 
5,00 zł / szt. 

 - sporządzenie elektronicznego dokumentu księgowego z systemu wysyłanego 

poprzez email 
2,00zł / szt 

10. Realizacja czeku gotówkowego:  

 - w jednostkach Banku  bez opłat 

 - wydanie blankietów czekowych  - za każdy blankiet 1,00 zł / sztuka 

 - potwierdzenie czeku 5,00 zł 

 - inkaso czeku 15,00 zł 

 - zgłoszenie utraty blankietów czekowych 10,00 zł 

11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 

niedopuszczalnego debetu w rachunku (kwota płatna przez dłużnika za każdy 

wysłany monit) – list wysyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

15,00 zł 

12. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek posiadacza rachunku 40,00 zł 

13. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 5 zł / strona 

14. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowienie lub odwołanie 

pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem  
bez opłat 

15 Zmiana danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku (zmiana karty 

wzorów podpisów) 
bez opłat 

16. Wprowadzenie blokady środków na rachunku na podstawie tytułu 

egzekucyjnego, wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu ( za 

każdą wprowadzoną blokadę) 

10,00 zł 

17. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu ( za 

każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji) 
10,00 zł 

18. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku 

bankowym – za wprowadzenie i zmianę hasła 
 5,00 zł / miesięcznie 

19. Likwidacja rachunku 5,00 zł 

20. Zmiana typu rachunku np. ROR STUDENT na ROR 5,00 zł 
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2. System bankowości elektronicznej „Internet Banking” i „SMS Banking” 

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ „INTERNET BANKING” i „SMS BANKING 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca 

w PLN 

1. Aktywacja usługi „INTERNET BANKING” 5,00 zł 

2. Aktywacja usługi „SMS BANKING” 5,00 zł 

3. Opłata za korzystanie z usługi „INTERNET BANKING”  

(Opłata pobierana jest od danego klienta bez względu na ilość udostępnionych rachunków w ramach danego nr modulo) 

 - rachunki typu ROR 5,00 zł / miesięcznie 

 - rachunki typu ROR STUDENT bez opłat 

 - rachunki typu ROR JUNIOR  bez opłat 

   4. Opłata za korzystanie z usługi „SMS BANKING” bez opłat 

  - Opłata za wysłaną wiadomość SMS 0,30 zł / 1 sztuka 

5. Autoryzacja hasłami jednorazowymi za pomocą  wiadomości SMS operacji 

wykonywanych poprzez  system bankowości elektronicznej oraz przy pomocy 

dedykowanej aplikacji mobilnej  

bez opłat 

6 Przelew na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  0,00 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 0,00 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

7. Zablokowanie / odblokowanie usługi Internet Banking 5,00 zł 

8. Zablokowanie / odblokowanie usługi SMS Banking 5,00 zł 

9. Wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet Banking 5,00 zł 

10. Wygenerowanie nowego hasła do usługi SMS Banking 5,00 zł 

11. Odblokowanie kodu uwierzytelniania usługi Internet Banking 5,00 zł 

 

3. Rachunek lokaty terminowej  

RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ  

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Otwarcie rachunku bez  opłat 
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2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie bez opłat 

3. Wpłata / Wypłata gotówki w kasie Banku bez opłat  

4 Przelew – likwidacja  na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim bez opłat 

 - w innym banku krajowym 3,50 zł 

5. Wydruk zestawienia posiadanych wkładów terminowych bez opłat 

6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek posiadacza rachunku 40,00 zł 

7. Wyciąg z rachunku lokaty terminowej:  

 - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostkach Banku 

(raz w miesiącu – zbiorczo) 
bez opłat 

 - wysyłany przez Bank drogą pocztową ( na terenie kraju) (raz w miesiącu – 

zbiorczo) 
bez opłat 

  - wysyłany przez Bank na adres email lub udostępniany przez Bank w systemie 

bankowości elektronicznej 
bez opłat 

 - sporządzony na wniosek posiadacza rachunku duplikat wyciągu 5,00 zł / szt.  

 - sporządzenie odpisu dowodu księgowego / elektronicznego dokumentu 

księgowego 
5,00 zł / szt. 

 - sporządzenie elektronicznego dokumentu księgowego z systemu wysyłanego 

poprzez email 
2,00zł / szt 

8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 5 zł / strona 

9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowienie lub odwołanie 

pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem  
bez opłat  

10. Zmiana danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku bez opłat 

11. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na 

rachunku oszczędnościowym terminowym 
wg kosztów rzeczywistych  

12. Likwidacja książeczki 5,00 zł 

 

Rozdział 3. KARTA PŁATNICZA I KARTA WŁASNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

 

1. Karta płatnicza do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR  

 

KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA CLASSIC DEBETOWA ZBLIŻENIOWA, MASTERCARD DEBETOWA 

ZBLIŻENIOWA, NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA, 

 DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO ROR, ROR STUDENT, ROR JUNIOR 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Wydanie nowej karty:  
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 - Visa Classic Debetowa bez opłat 

 - Visa Classic Debetowa zbliżeniowa bez opłat 

 - Mastercard Debetowa zbliżeniowa bez opłat 

 - Visa naklejka zbliżeniowa bez opłat 

2. Opłata miesięczna za obsługę karty: 

( Nie pobiera się opłaty za obsługę pierwszej karty płatniczej wydanej do rachunków typu ROR – STUDENT, ROR JUNIOR 

 - Visa Classic Debetowa 3,00 zł 

 - Visa Classic Debetowa zbliżeniowa 3,00 zł 

 - Mastercard Debetowa zbliżeniowa 3,00 zł 

 - Visa naklejka zbliżeniowa 3,00 zł 

3. Wydanie wznowionej karty:  

 - Visa Classic Debetowa bez opłat 

 - Visa Classic Debetowa zbliżeniowa bez opłat 

 - Mastercard Debetowa zbliżeniowa bez opłat 

 - Visa naklejka zbliżeniowa bez opłat 

4. Wydanie duplikatu karty:  

 - Visa Classic Debetowa 10,00 zł 

 - Visa Classic Debetowa zbliżeniowa 10,00 zł 

 - Mastercard Debetowa zbliżeniowa 10,00 zł 

 - Visa naklejka zbliżeniowa 10,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty:  

 - Visa Classic Debetowa 5,00 zł 

 - Visa Classic Debetowa zbliżeniowa 5,00 zł 

 - Mastercard Debetowa zbliżeniowa 5,00 zł 

 - Visa naklejka zbliżeniowa 5,00 zł 

6. Powtórne generowanie i wysyłka nr PIN na wniosek użytkownika karty:  

 - Visa Classic Debetowa 5,00 zł 

 - Visa Classic Debetowa zbliżeniowa 5,00 zł 

 - Mastercard Debetowa zbliżeniowa 5,00 zł 

 - Visa naklejka zbliżeniowa 5,00 zł 

7. Wypłata gotówki kartą:   

 a) we wszystkich bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami: bez opłat 

 Uwaga: Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku.  

 b) w pozostałych bankomatach w kraju, 
4,00 zł 

 c) w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty, 
4,00 zł 
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 d) poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie placówki 

handlowo – usługowej ) w Polsce, 1,00 % od kwoty wypłaty 

 e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.: 
bez opłat 

 f) w kasie innego banku w kraju: 
5,00 zł 

 
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty: 5,00 zł 

8. Płatność kartą:  

 
a) w punktach handlowo – usługowych w kraju, bez opłat 

 
b) punktach handlowo – usługowych  za granicą,   bez opłat 

 
c) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A: 0,50 % min. 3,00 zł 

 
d) w placówkach Poczty Polskiej: 5,00 zł 

9. Sprawdzenie limitu (stanu rachunku) autoryzacyjnego w bankomacie: bez opłat 

10. Zmiana numeru PIN w bankomacie:  bez opłat 

11. Rozpatrzenia reklamacji   bez opłat 

12. Zmiana danych użytkownika karty 0,00 zł 

13. Zablokowanie / odblokowanie zabezpieczenia 3D SECURE 5,00 zł 

14. Zablokowanie / odblokowanie / zmiana hasła do portalu KARTOSFERA 5,00 zł 

2. Karta własna bankomatowa Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim 

 
KARTA WŁASNA BANKOMATOWA DO RACHUNKU  

OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO ROR, ROR STUDENT, ROR JUNIOR 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Wydanie nowej karty do rachunku 5,00 zł 

2. Opłata miesięczna za posiadanie karty bez opłat 

3. Wydanie wznowionej karty  5,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty 5,00 zł 

6. Powtórne generowanie nr PIN na wniosek użytkownika karty: 2,00 zł 

7. Wypłata gotówki w bankomacie bez opłat 

8. Płatność kartą nie dotyczy 



 

 

14 

9. Rozpatrzenie reklamacji  bez opłat 

10. Zmiana danych użytkownika karty bez opłat 

11. Zmiana limitu transakcyjnego bez opłat 

12. Nie zwrócenie karty na wezwanie Banku 5,00 zł 

Rozdział 4. KREDYTY  

1. Kredyty dla osób prywatnych 

 
KREDYTY DLA OSÓB PRYWATNYCH 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Prowizja za udzielenie kredytu:  

 a) konsumenckiego: - gotówkowego od 2,00 % – do 5 %  

                                    - sezonowego, od 2,00 % – do 5 %  

                                    - na zakup pojazdów od 2,00 % – do 3 %  

                                    - odnawialnego dla posiadaczy ROR 2,00% 

 b) mieszkaniowego od 1,00% - do 3,00 % 

 c) hipotecznego od 1,50% - do 3,00 % 

 d) limit debetowy w ROR bez opłat 

 e) zakup kolektorów słonecznych 2,00% 

2. Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego  0,10% min. 20,00 zł 

3. Czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu  0,50 % - 1,00 % min. 50,00 zł 

4. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 40,00 zł 

5. Wysyłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty z tytułu nieregulowania rat 

kredytu i odsetek oraz innych należności związanych z kredytem (kwota płatna 

przez dłużnika za każdy wysłany monit) – list wysyłany za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

15,00 zł (opłata nie pobierana od 

kredytów konsumenckich) 

6. Zmiana postanowień umowy w formie aneksu dokonana na wniosek klienta – 

płatna jednorazowo od każdego aneksu (inne niż prolongata terminu spłaty) 
50,00 zł 

7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 

odsetek)  - od kwoty prolongowanej: 
0,50 % - 1,00 % min. 50,00 zł 

8. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku ROR  
(od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) 

2,00% 
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9. 
 

Prowizja za gotowość finansową – liczona za każdy dzień od kwoty 

niewykorzystanego kredytu lub transzy 
brak 

10. Prowizja rekompensacyjna brak 

11. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego kredytobiorcę 0,10% - 0,20% min. 100,00 zł 

12. Wyciąg z rachunku kredytowego wydany na wniosek klienta bez opłat 

13. Historia kredytu sporządzona na wniosek klienta 5 zł / strona 

14. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek 

kredytobiorcy 
opłata ustalana indywidualnie 

15. Wydanie promesy udzielenia kredytu  0,10% – 0,50% min. 100,00 zł 

16. Zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki 40,00 zł 

17 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej cel lub 

zabezpieczenie spłaty kredytu  

50,00 zł  

( pierwsza inspekcja – 0,00 zł) 

18. Wypłata kredytu przelewem na rachunek:  

 
- w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  bez opłat 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

 

Rozdział 5. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 

1. Usługi różne 

 

USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Wydanie kserokopii umowy 10,00 zł 

 - sporządzenie kserokopii załączników do umowy 2,00 zł za stronę 

2. Nadanie przekazu pieniężnego Western Union bez opłat 

 Uwaga: Pobierana jest prowizja dla Western Union naliczona przez system transakcyjny  

3. Odbiór przekazu pieniężnego Western Union bez opłat 

4. Wypłaty kasowe dla osób nie posiadających rachunku bankowego 0,5% nie mniej niż 4,50 zł 

5. Przekaz Internetowy – realizacja 0,00 zł 

 - Inne formy transmisji danych 1,00 zł - 10,00 zł 



 

 

16 

6. Przechowywanie w depozycie: książeczek oszczędnościowych, książeczek 

czekowych, papierów wartościowych, duplikatów kluczy innych banków  i 

posiadaczy rachunków bankowych 

10,00 zł - miesięcznie 

7. Wprowadzenie zastrzeżenia do systemu MIG-DZ dokumentu tożsamości 

osoby fizycznej nie będącej Klientem Banku 
30,00 zł 

8 Złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 30,00 zł 

9.  Złożenie wniosku o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach 

i SKOK za pośrednictwem Centralnej Informacji 
30,00 zł 

 

Rozdział 6. REALIZACJA (SKUP I SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE 

DEWIZOWYM 

1. Przekazy w obrocie dewizowym 

 
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym 

świadczenia rentowe: 

1.1 
przelewy SEPA2):  

 -  z banków krajowych 8,00 zł od transakcji 

 - z banków z obszaru EOG 0,00 zł od transakcji 

 - z banków z obszaru poza EOG 15,00 zł od transakcji 

1.2   - polecenia wypłaty 3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 15,00 zł od transakcji 

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu  

0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 

od transakcji 

3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) 

100,00 zł + koszty banków trzecich – 

za zlecenie 

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:  

   - przekazy SEPA pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 

BPS 
10,00 zł od transakcji 

   - przelewy SEPA 2) 3,50 zł od transakcji 

   - polecenia wypłaty 3) 6) 15,00 zł od transakcji 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w  niestandardowym trybie 5): 

   - w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 100,00 zł od transakcji 

6. 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 

Klienta 

75,00 zł + koszty banków trzecich – za 

zlecenie 
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7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:   80,00 zł od transakcji 

8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 

przekazu 
20,00 zł od transakcji 

 
1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 

2) 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, spełniający następujące warunki: 

• waluta transakcji EUR; 

• 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 banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

• występuje opcja kosztowa „SHA”; 

• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 
• bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej 

Banku. 

3) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub 
Euro ELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4. 
6) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.7, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
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II. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe Banku Spółdzielczego w Wielopolu 

Skrzyńskim dla Klientów Instytucjonalnych  
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Rozdział 1. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 

1. Rachunek rozliczeniowy bieżący, pomocniczy i rolniczy 

 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY, POMOCNICZY I ROLNICZY 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Otwarcie rachunku bankowego:  

 - Bieżącego 20,00 zł 

 - Bieżącego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w pierwszym roku 

działalności 
20,00 zł 

 - Pomocniczego 20,00 zł 

 - Rolniczego 10,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie:  

 - Bieżącego 15,00 zł 

 - Bieżącego dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w pierwszych 6 

miesiącach prowadzenia działalności 
7,50 zł 

 - Pomocniczego 10,00 zł 

 - Rolniczego bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek:  

 - Bieżący 0,1 – 0,50 % nie mniej niż 4,50 zł 

 - Pomocniczy 0,1 – 0,50 % nie mniej niż 4,50 zł 

 - Rolniczy bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku:  

 - Bieżącego 0,1 – 0,50 % nie mniej niż 4,50 zł 

 - Pomocniczego 0,1 – 0,50 % nie mniej niż 4,50 zł 

 - Rolniczego 0,25 % od kwoty 

5. Wypłaty bankomatowe z rachunku w usłudze „SMART WYPŁATA”  

 - Bieżącego 0,20 % od kwoty wypłaty 

 - Pomocniczego 0,20 % od kwoty wypłaty 

 - Rolniczego 0,10 % od kwoty wypłaty 

6. Przelew  z rachunku na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  bez opłat 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 
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7. Zlecenie stałe na rachunek:  

 - za złożenie zlecenia stałego do realizacji 5,00 zł - jednorazowo 

 - odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego 2,00 zł - jednorazowo 

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz. bez opłat 

 - w innym banku krajowym 3,50 zł 

 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia.  

8. Polecenie zapłaty:  

 - za złożenie polecenia zapłaty 5,00 zł - jednorazowo 

 - realizacja z rachunku dłużnika bez opłat 

 - odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 2,00 zł 

 - odmowa wykonania polecenia zapłaty  5,00 zł 

9. Wyciąg z konta bankowego:  

 - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną  

w jednostkach Banku 
bez opłat 

 - wysyłany przez Bank drogą pocztową ( na terenie kraju) raz w kwartale bez opłat 

 - wysyłany przez Bank na adres email lub udostępniany przez Bank w systemie 

bankowości elektronicznej 
Bez opłat 

 - sporządzony na wniosek posiadacza rachunku duplikatu wyciągu 10,00 zł / szt. 

 - sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego / 

elektronicznego dokumentu księgowego) 
5,00 zł / szt. 

 - sporządzenie odpisu dowodu księgowego / elektronicznego dokumentu 

księgowego z rachunku rolniczego 
5,00 zł / szt. 

 - sporządzenie elektronicznego dokumentu księgowego z systemu wysyłanego 

poprzez email 
2,00 zł / szt. 

10. Realizacja czeku gotówkowego:  

 - w jednostkach Banku  0,1 – 0,50 % nie mniej niż 4,50  zł 

 - wydanie blankietów czekowych  - za każdy blankiet 1,00 zł / sztuka 

 - potwierdzenie czeku 10,00 zł 

 - inkaso czeku 15,00 zł 

 - zgłoszenie utraty blankietów czekowych 20,00 zł 

11. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 

niedopuszczalnego debetu w rachunku bieżącym, pomocniczym (kwota płatna 

przez dłużnika za każdy wysłany monit) – list wysyłany za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

15,00 zł 

12. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek posiadacza rachunku 40,00 zł 

13. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 5,00 zł / strona 

14. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowienie lub odwołanie 

pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem powodujących zmianę 
10,00 zł 
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karty wzorów podpisów 

15. Zmiana danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku 

powodujących zmianę karty wzorów podpisów 
10,00 zł 

16. Wprowadzenie blokady środków na rachunku na podstawie tytułu 

egzekucyjnego, wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu ( za 

każdą wprowadzoną blokadę) 

10,00 zł 

17. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu ( za 

każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji) 
10,00 zł 

18. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku 

bankowym 

10,00 zł miesięcznie  

lub 1,00 zł jednorazowo 

19. 
Usługa „klient odbiorca płatności masowych” 

od 50,00 zł miesięcznie / za każdy 

rachunek bankowy 

20. Likwidacja rachunku  

 - bieżącego  20,00 zł 

 - pomocniczego 10,00 zł 

 - rolniczego 10,00 zł 

2. System bankowości elektronicznej „Internet Banking”, „Home Banking” i „SMS Banking”. 

 

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  

„INTERNET BANKING”, „HOME BANKING” i „SMS BANKING” 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca 

w PLN 

1. Aktywacja usługi „INTERNET BANKING”  

 - rachunki rolnicze 5,00 zł 

 - rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 10,00 zł 

2.  Aktywacja usługi „SMS BANKING” 5,00 zł 

3. Opłata za korzystanie z usługi „INTERNET BANKING”  

 - rachunki rolnicze 5,00 zł / miesięcznie 

 - rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 7,00 zł / miesięcznie 

4. Opłata za korzystanie z usługi „HOME BANKING” 7,00 zł / miesięcznie 

5. Opłata za korzystanie z usługi „SMS BANKING” bez opłat 

 - Opłata za wysłaną wiadomość SMS 0,30 zł/ sztuka 

6. Autoryzacja hasłami jednorazowymi za pomocą wiadomości SMS operacji 

wykonywanych poprzez  system bankowości elektronicznej oraz za pomocą 

dedykowanej aplikacji mobilnej 

bez opłat 

7. Przelew na rachunek:  
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 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  0,00 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 1,00 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

 - z rachunku rolniczego 0,00 zł 

8. Zablokowanie / odblokowanie usługi Internet Banking   

 - rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 5,00 zł 

 - rachunki rolnicze 5,00 zl 

9. Zablokowanie / odblokowanie usługi SMS Banking  

 

- rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 
5,00 zł 

 - rachunki rolnicze 5,00 zł 

10. Zablokowanie / odblokowanie usługi Home Banking 10,00 zł 

11. Wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet Banking  

 - rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 10,00 zł 

 - rachunki rolnicze 5,00 zl 

12. Odblokowanie kodu uwierzytelniania usługi Internet Banking  

 - rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 5,00 zł 

 - rachunki rolnicze 5,00 zl 

13. Wygenerowanie nowego hasła do usługi SMS Banking  

 - rachunki bieżące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych 5,00 zł 

 - rachunki rolnicze 5,00 zł 

14. Zmiana osób autoryzujących przelewy / upoważnionych do transmisji z Bankiem 

w usłudze Home Banking 
20,00 zł 

 

3. Rachunek lokaty terminowej  

 
RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 
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1. Otwarcie rachunku bez  opłat 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie bez opłat 

3. Wpłata gotówki  bez opłat  

4. Przelew – likwidacja  na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzyńskim bez opłat 

 - w innym banku krajowym 3,50 zł 

5. Wydruk zestawienia posiadanych wkładów terminowych bez opłat 

6. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek posiadacza rachunku 40,00 zł 

7. Wyciąg z rachunku lokaty terminowej:  

 - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną  

w jednostkach Banku 
bez opłat 

 - wysyłany przez Bank drogą pocztową ( na terenie kraju) raz w miesiącu 

zbiorczo 
bez opłat 

 - wysyłany przez Bank na adres email lub udostępniany przez Bank w systemie 

bankowości elektronicznej 
Bez opłat 

 - sporządzony na wniosek posiadacza rachunku duplikatu wyciągu 5,00 zł / szt.  

 - sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego / 

elektronicznego dokumentu księgowego) 
5,00 zł / szt. 

 - sporządzenie elektronicznego dokumentu księgowego z systemu wysyłanego 

poprzez email 
2,00 zł / szt. 

8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 5,00 zł / strona 

9. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowienie lub odwołanie 

pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem  
bez opłat  

10. Zmiana danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku bez opłat 

11. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów 

na rachunku lokaty terminowej 
wg kosztów rzeczywistych  

12. Likwidacja książeczki 5,00 zł 

Rozdział 2. KARTA PŁATNICZA I KARTA WŁASNA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO 

W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

1. Karta płatnicza do rachunku bieżącego, pomocniczego i rolniczego 

 

KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA, MASTERCARD BUSINESS DEBETOWA ZBLIŻENIOWA  

DO RACHUNKU BIEŻĄCEGO i POMOCNICZEGO.  

KARTA VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA CLASSIC DEBETOWA ZBLIŻENIOWA, MASTERCARD DEBETOWA 

ZBLIŻENIOWA, NAKLEJKA ZBLIŻENIOWA VISA DO RACHUNKU ROLNICZEGO  
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Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Wydanie nowej karty płatniczej do rachunku:  

 - bieżącego i pomocniczego bez opłat 

 - rachunku rolniczego bez opłat 

2. Opłata miesięczna za obsługę karty płatniczej wydanej do rachunku:  

 - bieżącego i pomocniczego 5,00 zł 

 - rolniczego bez funkcji zbliżeniowej 3,00 zł 

 - rolniczego z funkcją zbliżeniową 3,00 zł 

3. Wydanie wznowionej karty płatniczej do rachunku:  

 - bieżącego i pomocniczego bez  opłat 

 - rolniczego bez opłat 

4. Wydanie duplikatu karty płatniczej do rachunku:  

 - bieżącego i pomocniczego 30,00 zł 

 - rolniczego 10,00 zł 

5. Zastrzeżenie karty płatniczej wydanej do rachunku:  

 - bieżącego i pomocniczego 10,00 zł 

 - rolniczego 5,00 zł 

6. Powtórne generowanie i wysyłka nr PIN na wniosek użytkownika karty 

płatniczej wydanej do rachunku:  

 - bieżącego i pomocniczego 15,00 zł 

 - rolniczego 5,00 zł 

7. Wypłata gotówki:  

 a) we wszystkich bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków 

krajowych zgodnie z zawartymi umowami:  

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 0,20 % od kwoty wypłaty 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego bez opłat 

 Uwaga: Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku.  

 b) w pozostałych bankomatach w kraju, 
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 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 
0,20 % od kwoty wypłaty 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 
4,00 zł 

 c) w bankomatach za granicą, 
 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 
0,20 % od kwoty wypłaty 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 
4,00 zł od kwoty wypłaty 

 d) poprzez usługę Visa Cash Back (wypłata gotówki w kasie placówki 

handlowo – usługowej ) w Polsce,  

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 
2,00 % od kwoty wypłaty 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 
1,00 % od kwoty wypłaty 

 e) we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.: 
 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 
bez opłat 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 
bez opłat 

 f) w kasie innego banku w kraju: 
 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 
5,00 zł 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 
5,00 zł 

 
g) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty:  

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 
5,00 zł 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 
5,00 zł 

8 Płatność kartą:  

 
- w punktach handlowo – usługowych w kraju, bez opłat 

 
- punktach handlowo – usługowych  za granicą,   bez opłat 

 
- we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 3,00 zł 

 
- w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 

9. Sprawdzenie limitu autoryzacyjnego (stanu rachunku) w bankomacie:  

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 
0,00 zł 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 
0,00 zł 

10. Zmiana numeru PIN w bankomacie:  
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 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego bez opłat 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego bez opłat 

11. Rozpatrzenie reklamacji  bez opłat 

12. Zmiana danych użytkownika karty  

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego i pomocniczego 0,00 zł 

 - kartą płatniczą wydaną do rachunku rolniczego 0,00 zł 

13. Zablokowanie / odblokowanie zabezpieczenia 3D SECURE 5,00 zł 

14. Zablokowanie / odblokowanie / zmiana hasła do portalu KARTOSFERA 5,00 zł 

2. Karta własna bankomatowa Banku Spółdzielczego w Wielopolu Skrzyńskim 

 
KARTA WŁASNA BANKOMATOWA DO RACHUNKU BIEŻĄCEGO, POMOCNICZEGO i ROLNICZEGO 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1 Wydanie nowej karty:  

 - do rachunku bieżącego i pomocniczego 10,00 zł 

 - do rachunku rolniczego 5,00 zł 

2 Opłata miesięczna za posiadanie karty bez opłat 

3 Wydanie wznowionej karty:   

 - do rachunku bieżącego i pomocniczego 10,00 zł 

 - do rachunku rolniczego 5,00 zł 

4 Wydanie duplikatu karty:  

 - do rachunku bieżącego i pomocniczego 10,00 zł 

 - do rachunku rolniczego 5,00 zł 

5 Zastrzeżenie karty 10,00 zł 

6 Powtórne generowanie nr PIN na wniosek użytkownika karty:  

 - do rachunku bieżącego i pomocniczego 10,00 zł 

 - rachunku rolniczego 5,00 zł 

7 Wypłata gotówki (od każdej operacji)  
 

 - z rachunku bieżącego i pomocniczego 0,2 % od kwoty wypłaty 
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 - z rachunku rolniczego 0,1 % od kwoty wypłaty 

8 Płatność kartą nie dotyczy 

9 Rozpatrzenia reklamacji  bez opłat 

10 Zmiana danych użytkownika karty bez opłat 

11 Zmiana limitu transakcyjnego 2,00 zł 

12 Nie zwrócenie karty na wezwanie Banku 5,00 zł 

Rozdział 3. KREDYTY  

1. Kredyty gospodarcze 

 
KREDYTY GOSPODARCZE 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Prowizja za udzielenie kredytu:  

 - inwestycyjnego, 2,00% 

 - obrotowego, 2,00% 

 - odnawialnego w rachunku bieżącym 2,00% 

1.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10 % min. 100,00 zł 

2. Czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu  0,25 % - 1,00 % min. 100,00 zł 

3. Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 50,00 zł 

4. 

Wysyłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty z tytułu nieregulowania 

rat kredytu i odsetek oraz innych należności związanych z kredytem (kwota 

płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit) – list wysyłany za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

15,00 zł 

5. Zmiana postanowień umowy w formie aneksu dokonana na wniosek klienta – 

płatna jednorazowo od każdego aneksu (inne niż prolongata spłaty) 
100,00 zł 

6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 

odsetek)  - od kwoty prolongowanej: 
0,25% - 1,00% min. 100,00 zł 

7. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym (od różnicy 

pomiędzy dotychczasową a nową wysokością kredytu) 
2,00% 

8. Prowizja za gotowość finansową – liczona za każdy dzień od kwoty 

niewykorzystanego kredytu lub transzy 
brak 

9 Prowizja rekompensacyjna brak 

10. Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego kredytobiorcę 0,10% - 0,20% min. 100,00 zł 



 

 

28 

11. Udzielenie promesy gwarancji:  

 - termin ważności promesy – do 3 m-cy 0,10% - 0,20% min. 100,00 zł 

 
- termin ważności promesy – powyżej 3 m- cy  0,20% - 0,50% min. 200,00 zł 

12. Udzielenie gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 

ważności zobowiązania od kwoty gwarancji lub poręczenia 

0,10% – 1,00% min. 100,00 zł 

 

13. Zmiana postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia 

bankowego w formie aneksu 
100,00 zł 

14. Wyciąg z rachunku kredytowego wydany na wniosek klienta bez opłat 

15. Historia kredytu sporządzona na wniosek klienta 5,00 zł / strona 

16. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek 

kredytobiorcy 
opłata ustalana indywidualnie 

17. Wydanie promesy udzielenia kredytu  0,10% – 0,50% min. 100,00 zł 

18. Zaświadczenie o wykreśleniu hipoteki 50,00 zł 

19. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej cel lub 

zabezpieczenie spłaty kredytu  

50,00 zł  

( pierwsza inspekcja – 0,00 zł) 

20. Wypłata kredytu przelewem na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  bez opłat 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

2. Kredyty rolnicze 

 
 KREDYTY ROLNICZE 

 

Lp. 
Rodzaj usług / czynności 

Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Prowizja za udzielenie kredytu:  

 
a) preferencyjnego z dopłatami ARiMR, od kwoty przyznanego 

kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego 
2,00 %       

 b) rolniczego:        

 - obrotowego, sezonowego, nawozowego od 2,00 % - do 3,00%       

 - inwestycyjnego od 2,00 % - do 3,00%       

 1.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 0,10 % min. 20,00 zł       

2 Prowizja za gotowość finansową:  

 - kredyt preferencyjny brak 

 - kredyt rolniczy brak 
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3 Prowizja rekompensacyjna:  

 - kredyt preferencyjny brak 

 - kredyt rolniczy brak 

4 Czynności związane z decyzją w sprawie ulgi w spłacie kredytu 0,25 % - 1,00 % min. 50,00 zł 

5 Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej  

 - kredyt preferencyjny, 0,10% - 0,50% min. 100,00 zł 

 - kredyt rolniczy 0,10%– 0,50% min. 100,00 zł 

 Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji klienta z kredytu   

6 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części:  

 - preferencyjny (rat kapitałowych lub odsetek) – od kwoty prolongowanej, 0,25% - 1,00% min. 20,00 zł 

 - rolniczy 0,25% - 1,00% min. 20,00 zł 

7 Zmiana postanowień umowy w formie aneksu dokonana na wniosek klienta – 

płatna jednorazowo od każdego aneksu ( inne niż prolongata spłaty )  
50,00 zł 

8 Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez nowego kredytobiorcę 0,10% - 0,20% min. 50,00 zł 

9 Udzielenie promesy gwarancji:  

 - termin ważności promesy – do 3 m-cy 0,10% - 0,20% min. 50,00 zł 

 - termin ważności promesy – powyżej 3 m- cy 0,20% - 0,50% min. 100,00 zł 

10 Udzielenie gwarancji, poręczenia za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 

ważności zobowiązania od kwoty gwarancji lub poręczenia 

0,10% – 1,00% min. 100,00 zł 

 

11 Zmiana postanowień umowy o udzielenie gwarancji lub poręczenia 

bankowego w formie aneksu 
50,00 zł 

12 Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek 

kredytobiorcy – za aneks 
opłata ustalana indywidualnie 

13 Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia 40,00 zł 

14. Wyciąg z rachunku kredytowego wydany na wniosek klienta bez opłat 

15 Historia kredytu sporządzona na wniosek klienta 5,00 zł / strona 

16 Wysyłanie wezwań, upomnień (monitów) do zapłaty z tytułu nieregulowania rat 

kredytu i odsetek oraz innych należności związanych z kredytem (kwota płatna 

przez dłużnika za każdy wysłany monit) – list wysyłany za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

15,00 zł 

17 Zaświadczenie o wykreśleniu z hipoteki 40,00 zł 
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18 Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej cel lub 

zabezpieczenie spłaty kredytu  

50,00 zł  

( pierwsza inspekcja – 0,00 zł) 

19. Wypłata kredytu przelewem na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  bez opłat 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 3,50 zł 

 w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

Rozdział 4. INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI 

1. Usługi różne 

USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 

1. Wydanie kserokopii umowy 10,00 zł 

 - sporządzenie kserokopii załączników do umowy 2,00 zł / strona 

2. Nadanie przekazu pieniężnego Western Union bez opłat 

 Uwaga: Pobierana  jest prowizja dla Western Union naliczona przez system transakcyjny  

3. Odbiór przekazu pieniężnego Western Union bez opłat 

4. Wypłaty kasowe dla osób nie posiadających rachunku bankowego 0,5% nie mniej niż 4,50 zł 

5. Przekaz Internetowy – realizacja 0,00 zł 

 - Inne formy transmisji danych 1,00 zł - 10,00 zł 

6. Przechowywanie w depozycie: książeczek oszczędnościowych, książeczek 

czekowych, papierów wartościowych, duplikatów kluczy innych banków  i 

posiadaczy rachunków bankowych 

15,00 zł - miesięcznie 

7. Wprowadzenie zastrzeżenia do systemu MIG-DZ dokumentu tożsamości 

osoby fizycznej nie będącej Klientem Banku 
30,00 zł 

8.  Złożenie wniosku o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach 

i SKOK za pośrednictwem Centralnej Informacji 
30,00 zł 

 

Rozdział 5. REALIZACJA (SKUP I SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE 

DEWIZOWYM 

1. Przekazy w obrocie dewizowym 

 
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca  

w PLN 
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1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym 

świadczenia rentowe: 

1.1 
przelewy SEPA2):  

 -  z banków krajowych 8,00 zł od transakcji 

 - z banków z obszaru EOG 0,00 zł od transakcji 

 - z banków z obszaru poza EOG 15,00 zł od transakcji 

1.2   - polecenia wypłaty 3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 15,00 zł od transakcji 

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu  

0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 

od transakcji 

3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) 

100,00 zł + koszty banków trzecich – 

za zlecenie 

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:  

   - przekazy SEPA pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 

BPS 
10,00 zł od transakcji 

   - przelewy SEPA 2) 3,50 zł od transakcji 

   - polecenia wypłaty 3) 6) 15,00 zł od transakcji 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w  niestandardowym trybie 5): 

   - w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 100,00 zł od transakcji 

6. 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 

Klienta 

75,00 zł + koszty banków trzecich – za 

zlecenie 

7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:   80,00 zł od transakcji 

8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 

przekazu 
20,00 zł od transakcji 

1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym 

świadczenia rentowe: 

   - przelewy SEPA2) 8,00zł od transakcji 

   - polecenia wypłaty 3) z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” lub „SHA” 15,00 zł od transakcji 

2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu  

0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 

od transakcji 

3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 4) 

100,00 zł + koszty banków trzecich – 

za zlecenie 

4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym:  

   - przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10,00 zł od transakcji 

   - przelewy SEPA 2) 10,00 zł od transakcji 
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   - polecenia wypłaty 3) 6) 15,00 zł od transakcji 

5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w  niestandardowym trybie 5): 

   - w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” 100,00 zł od transakcji 

6. 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 

Klienta 

75,00 zł + koszty banków trzecich – za 

zlecenie 

7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:   80,00 zł od transakcji 

8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 

przekazu 
10,00 zł od transakcji 

 
1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 

2) 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, spełniający następujące warunki: 
• waluta transakcji EUR; 

• 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 banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; 

• występuje opcja kosztowa „SHA”; 

• przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; 

• bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 
3) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub 

Euro ELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4. 

6) niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt.7, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 
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III. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe Banku Spółdzielczego w Wielopolu 

Skrzyńskim dla Jednostek Samorządu 

Terytorialnego oraz podległych im jednostek 

budżetowych 
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Rozdział 1. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 

1. Rachunek rozliczeniowy bieżący, pomocniczy, ZFŚS 

RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY, POMOCNICZY  
Lp. Rodzaj usług / czynności Stawka obowiązująca w PLN 

1. Otwarcie rachunku bankowego:  

 - Bieżącego podstawowego 25,00 zł 

 - Pomocniczego 25,00 zł 

 - ZFŚS 25,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie:  

 - Bieżącego podstawowego                                                       od 15,00 zł do 100,00 zł (*) 

 - Pomocniczego                                                                      od 15,00 zł do 50,00 zł (*) 

 - ZFŚS                                                                                        od 15,00 zł do 100,00 zł (*) 

 *) opłata uzależniona od wysokości zastosowanej opłaty za przelewy  

2.1 Prowadzenie rachunku z aktywną usługą Internet Banking dla Firm – miesięcznie:  

 - Bieżącego podstawowego                                                  85,00 zł 

 - Pomocniczego                                                                    20,00 zł 

 - ZFŚS                                                                                    85,00 zł 

 *) opłata uzależniona od wysokości zastosowanej opłaty za przelewy 

3 Wpłaty gotówkowe na rachunek:  

 - Bieżącego podstawowego Bez opłat 

 - Pomocniczego Bez opłat 

 - ZFŚS Bez opłat 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku:  

 - Bieżącego podstawowego Bez opłat 

 - Pomocniczego Bez opłat 

 - ZFŚS Bez opłat 

 

- GOPS z tytułu realizowanych świadczeń gotówkowych na rzecz 

świadczeniobiorców 

1,40 zł / szt. - nie mniej jak 

0,4% ogółem wypłaconej 

kwoty świadczeń 

gotówkowych w danym 

miesiącu 

5. Przelew z rachunku na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  0,00 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 

*) opłata uzależniona od wysokości zastosowanej opłaty za prowadzenie rachunku 
3,50 zł 
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 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

   

6. Zlecenie stałe na rachunek:  

 - za złożenie zlecenia stałego do realizacji 5,00 zł - jednorazowo 

 - odwołanie lub aktualizacja zlecenia stałego 2,00 zł - jednorazowo 

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz. bez opłat 

 - w innym banku krajowym 

*) opłata uzależniona od wysokości zastosowanej opłaty za prowadzenie rachunku 
3,50 zł (*) 

 Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków 

 w ramach zlecenia. 
 

7. Polecenie zapłaty:  

 - za złożenie polecenia zapłaty 5,00 zł - jednorazowo 

 - realizacja z rachunku dłużnika bez opłat 

 - odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 2,00 zł 

 - odmowa wykonania polecenia zapłaty  5,00 zł 

8. Wyciąg z konta bankowego:  

 - odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostkach Banku bez opłat 

 - sporządzony na wniosek posiadacza rachunku 10,00 zł 

 - wysyłany przez Bank na adres email lub udostępniany przez Bank w systemie 

bankowości elektronicznej 
bez opłat 

 - sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego / elektronicznego 

dokumentu księgowego) 
5,00 zł / szt. 

 - sporządzenie elektronicznego dokumentu księgowego z systemu wysyłanego 

poprzez email 
2,00 zł / szt. 

  9. Realizacja czeku gotówkowego:  

 - w jednostkach Banku  Bez opłat 

 - wydanie blankietów czekowych  - za każdy blankiet 1,00 zł / sztuka 

 - potwierdzenie czeku 10,00 zł 

 - inkaso czeku 15,00 zł 

 - zgłoszenie utraty blankietów czekowych 20,00 zł 

10. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego 

debetu w rachunku bieżącym, pomocniczym (kwota płatna przez dłużnika za każdy 

wysłany monit) – list wysyłany za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

15,00 zł 

11. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek posiadacza rachunku 50,00 zł 

12. 
Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza 

5,00 zł / strona 

 

13. Zmiana danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku lub zmiana osób 

upoważnionych do dysponowania rachunkiem (zmiana karty wzorów podpisów) 
20,00 zł 
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14. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu ( za 

każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji) 
30,00 zł 

15. 
Usługa „klient odbiorca płatności masowych” 

120,00 zł miesięcznie / za 

każdy rachunek bankowy 

16. Likwidacja rachunku  

 - bieżącego podstawowego 20,00 zł 

 - pomocniczego 10,00 zł 

 - ZFŚS 10,00 zł 

2. System bankowości elektronicznej „Internet Banking dla Firm” i „SMS Banking”. 

 

SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  

„INTERNET BANKING dla FIRM” i „SMS BANKING” 

Lp. Rodzaj usług / czynności 
Stawka obowiązująca 

w PLN 

1. Aktywacja usługi „INTERNET BANKING dla FIRM” 100,00 zł 

2.  Aktywacja usługi „SMS BANKING” 10,00 zł 

3. Opłata za korzystanie z usługi „INTERNET BANKING dla FIRM” 

*) opłata uzależniona od wysokości zastosowanej opłaty za prowadzenie rachunku 
20zł (*) 

4. Opłata za korzystanie z usługi „SMS BANKING” bez opłat 

 - Opłata za wysłaną wiadomość SMS 0,30 zł/ sztuka 

5. Autoryzacja hasłami jednorazowymi za pomocą wiadomości SMS operacji 

wykonywanych poprzez  system bankowości elektronicznej oraz za pomocą 

dedykowanej aplikacji mobilnej 

bez opłat 

6. Przelew na rachunek:  

 - w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrz.  0,00 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 

*) opłata uzależniona od wysokości zastosowanej opłaty za prowadzenie rachunku 
1,00 zł  (*) 

 - w innym banku krajowym w systemie SORBNET 30,00 zł 

 - w innym banku krajowym w systemie ELIXIR z tytułu realizowanych przez 

GOPS świadczeń na rzecz świadczeniobiorców  
0,90 zł 

7. Zablokowanie / odblokowanie usługi Internet Banking dla firm 5,00 zł 

8. Zablokowanie / odblokowanie usługi SMS Banking 5,00 zł 

9. Wygenerowanie nowego hasła do usługi Internet Banking 10,00 zł 

10. Odblokowanie kodu uwierzytelniania usługi Internet Banking 5,00 zł 
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11. Wygenerowanie nowego hasła do usługi SMS Banking 10,00 zł 

12. Zmiana osób autoryzujących przelewy / upoważnionych do transmisji z Bankiem w 

usłudze Internet Banking dla firm 
20,00 zł 

3. Inne czynności i usługi 

USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Rodzaj usług / czynności Stawka obowiązująca w PLN 

1. Wydanie kserokopii umowy 5,00 zł 

 - sporządzenie kserokopii załączników do umowy 1,00 zł za stronę 

2 Przechowywanie w depozycie: książeczek oszczędnościowych, książeczek 

czekowych, papierów wartościowych, duplikatów kluczy innych banków  i 

posiadaczy rachunków bankowych 

20,00 zł - miesięcznie 

 


