
BANK SPÓŁDZIELCZY  w OZORKOWIE  
Załącznik do Uchwały nr 04/03/16 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie 
z dnia 11.03.2016 r. 

Zmiany: Uchwała Zarządu Nr 1/05/16 z dn. 05.05.2016 r. 
Zmiany: Uchwała Zarządu Nr 05/05/16 z dn. 19.05.2016 r. 
Zmiana: Uchwała Zarządu Nr 01/09/16 z dn. 09.09.2016 r. 
Zmiana: Uchwała Zarządu Nr 01/11/16 z dn. 03.11.2016 r. 

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego              
w Ozorkowie  

 
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 
 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego                      
w Ozorkowie” zwana dalej Taryfa ma zastosowanie do usług bankowych 
świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Ozorkowie, zwanego dalej 
Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 
1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycje 

wykonania usługi; 
2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
3) zbiorczo – za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 
4) zgodnie z zawarta umową. 

3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” 
oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie    
w podanych granicach. 

4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba,                  
że zawarte umowy stanowią inaczej. 

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

6. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 
7. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według 

rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na 
odstąpienie od jej pobierania. 

8. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie 
nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

9. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. 
Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawartych z Bankiem. 

10. W wybranych placówkach Zarząd Banku może  ustalić indywidualną stawkę prowizji 
i opłat bankowych. 
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Rachunki bankowe 
 

1. Rachunki bieżące/pomocnicze dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą             
i innych podmiotów (JST, stowarzyszenia, wspólnoty, rady rodziców itp.). 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie rachunku:   
 a) bieżącego jednorazowo 15,00 zł 
 b) pomocniczego jednorazowo 15,00 zł 
 c) lokaty terminowej jednorazowo 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku   
 a) bieżącego miesięcznie 18,00 zł 
 b) pomocniczego miesięcznie 18,00 zł 
 c) lokaty terminowej miesięcznie bez opłat 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony                 
w Banku  

od kwoty 0,30%,               
min. 0,50 zł 

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku  od kwoty 0,30%,              
min. 0,50 zł 

5. Wykorzystanie środków od zrealizowanych 
dyspozycji z wpływów bieżących 

od kwoty 0,20%,                
min. 0,50 zł 

6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony                
w Banku: 

  
 a) złożony w formie papierowej  bez opłat 
 b) za pośrednictwem systemu  eCorpoNet  bez opłat 
 c) za pośrednictwem systemu  eBankNet  bez opłat 

7. Realizacja przelewu w systemie ELIXIR na 
rachunek prowadzony w innym banku krajowym: 

  
 a) złożony w formie papierowej za przelew 2,50 zł 
 b) złożony w formie papierowej na rzecz ZUS za przelew 3,50 zł 
 c) za pośrednictwem systemu  eCorpoNet za przelew 1,00 zł 
 d) za pośrednictwem systemu  eBankNet za przelew 1,00 zł 
 e) realizacja w systemie SORBNET 2  za przelew 30,00 zł 

8. Wydanie czeku gotówkowego za czek 0,60 zł 
9. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego od każdego czeku 5,00 zł 
10. Przyjęcie czeku do Inkasa za czek 40,00 zł 
11. Koszty banków trzecich w przypadku zwrotu 

nieopłaconego czeku 
od czeku max 250,00 zł 

12. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 30,00 zł  
13. Zmiana realizacji dyspozycji stałego zlecenia za zlecenie 2,50 zł 
14. Realizacja stałej dyspozycji za dyspozycję 2,50 zł 
15. Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę 10,00 zł 
16. Polecenie zapłaty   

 a) przyjęcie polecenia zapłaty  bez opłat 
 b) realizacja polecenia zapłaty za polecenie 1,50 zł 
 c) odmowa polecenia zapłaty za odmowę 5,00 zł 

17. Wyciąg z rachunku bankowego odbierany                      
w jednostce Banku prowadzącej rachunek 

  
bez opłat 

18. Sporządzenie:   
 a) wydruku historii obrotów na jednym rachunku:   
        - za okres do 3 miesięcy za wydruk 30,00 zł 
        - za okres powyżej 3 miesięcy za wydruk 50,00 zł 
 b) dodatkowego wydruku wyciągu bankowego za dokument 5,00 zł 
 c) dokumentu do wyciągu za dokument 2,00 zł 

19. Zaświadczenie o:   
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 a) posiadanym rachunku za zaświadczenie 30,00 zł 
 b) obrotach na rachunku - opinia za zaświadczenie 50,00 zł 

20.  Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego dokumentu z rachunku 
bankowego 

 
za przelew 

 
10,00 zł 

21. Odmowa realizacji tytułu egzekucyjnego za odmowę 5,00 zł 
22. Usługa TELEHASŁO   

 a) abonament za korzystanie z usługi miesięcznie 5,00 zł 
 b) zmiana hasła za zmianę 1,00 zł 

 
2. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) w złotych dla osób fizycznych                       

i rolników. 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie ROR  bez opłat 
2. Prowadzenie ROR miesięcznie 5,00 zł 
3. Likwidacja ROR  bez opłat 
4. Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony                

w Banku 
 bez opłat 

5. Wypłaty gotówkowe z rachunku  bez opłat 
6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony                

w Banku: 
  

 a) złożony w formie papierowej  bez opłat 
 b) za pośrednictwem systemu  eBankNet  bez opłat 

7. Realizacja przelewu w systemie ELIXIR na 
rachunek prowadzony w innym banku krajowym: 

  
 a) złożony w formie papierowej za przelew 2,50 zł 
 b) za pośrednictwem systemu  eBankNet za przelew 0,50 zł 

8. Zmiana realizacji dyspozycji stałego zlecenia  za zlecenie 2,50 zł 
9. Realizacja stałej dyspozycji za dyspozycję 2,50 zł 
10. Zmiana karty wzorów podpisów za zmianę 10,00 zł 
11. Polecenie zapłaty   

 a) przyjęcie polecenia zapłaty  bez opłat 
 b) realizacja polecenia zapłaty za polecenie 1,50 zł 
 c) odmowa polecenia zapłaty za odmowę 5,00 zł 

12. Wyciąg z rachunku bankowego odbierany                      
w jednostce Banku prowadzącej rachunek 

  
bez opłat 

13. Sporządzenie:   
 a) wydruku historii obrotów na jednym rachunku:   
        - za okres do 3 miesięcy  bez opłat 
        - za okres powyżej 3 miesięcy za wydruk 30,00 zł 
 b) dodatkowego wydruku wyciągu bankowego za dokument 5,00 zł 
 c) dokumentu do wyciągu za dokument 2,00 zł 

14. Zaświadczenie o:   
 a) posiadanym rachunku za zaświadczenie 30,00 zł 
 b) obrotach na rachunku za zaświadczenie 50,00 zł 

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

 
za przelew 

 
10,00 zł 

16. Usługa TELEHASŁO   
 a) abonament za korzystanie z usługi miesięcznie 2,00 zł 
 b) zmiana hasła za zmianę 1,00 zł 
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3. Obrót dewizowy – PRZEKAZY ZAGRANICZNE 

 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, 

otrzymywanych z banków zagranicznych i 
krajowych w tym świadczenia emerytalno-
rentowe. 

  

1.1 PRZEKAZY EKSPORTOWE   
 a) Przelew SEPA   za przekaz 12,50 zł 

 b) Przelew Regulowany oraz krajowy w EUR z  
       przekazaniem środków na rachunek złotowy  

za przekaz 21,00 zł 
 c) Inne   za przekaz 21,00 zł  

2. Realizacja przekazów  w obrocie dewizowym 
wysyłanych do innych banków zagranicznych i 
krajowych.  

  

2.1 PRZEKAZY IMPORTOWE   
 a) Przelew SEPA za przekaz 14,00 zł 
 b) Przelew Regulowany za przekaz 16,00 zł 

2.2 Realizacja (sprzedaż) przekazów:   
 a) z datą waluty „dziś” EUR, GBP, USD  od transakcji 100,00 zł 
 b) z datą waluty „spot” AUD, CAD, CHF, CZK, 

DKK,   EUR, GBP, HUF, JPY, NOK, PLN, 
SEK, USD 

od transakcji 0,00 zł 

 c) zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry”  (opcja kosztowa „OUR”) 

od transakcji 80,00 zł 
3. Pozostałe opłaty i prowizje.   

 a) Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego 
przekazu w obrocie dewizowym wykonane na 
zlecenie klienta 

od transakcji 100,00 zł + 
koszty rzecz. 

 b) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie  
dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane  
na zlecenie klienta. Opłaty nie pobiera się, jeśli 
przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. 

od transakcji 100,00 zł + 
koszty rzecz. 

c) Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia 
potwierdzającego wykonanie przekazu Importowego 

     od transakcji 10,00 zł 
 d) Opłata „Non-STP” - pobierana w sytuacji, gdy 

zleceniodawca nie określi w zleceniu kodu BIC banku 
beneficjenta lub numeru rachunku bankowego 
beneficjenta w strukturze IBAN 

od transakcji 0,00 zł 
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Rachunki płatne na każde żądanie w złotych potwierdzone książeczką oszczędnościową  
 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie rachunku  bez opłat 
2. Wydanie książeczki  bez opłat 
3. Prowadzenie rachunku  bez opłat 
4. Wpłata gotówki na rachunek  bez opłat 
5. Wpłata na rachunek z innego banku  od wpłaty 5,00 zł  
6. Wypłaty gotówki z rachunku  bez opłat 
7. Realizacja przelewu na rachunek:    
 a) prowadzony w Banku  bez opłat 
 b) w innych bankach  2,50 zł 

8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta 
zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 
oszczędnościowej 

za każde zastrzeżenie/ 
odwołanie zastrzeżenia 

 
10,00 zł 

9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze 
cesji 

 
jednorazowo 

 
15,00 zł 

10. Likwidacja książeczki  bez opłat 
11. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 50,00 zł 
12. Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki 

oszczędnościowej 
 

jednorazowo 
 

5,00 zł 
13. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej  bez opłat 
14. Zaświadczenie o stanie oszczędności za zaświadczenie 30,00 zł 
15. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego tytułu 
 

za przelew  
 

10,00 zł 
 
Rachunki z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką 
oszczędnościową 
 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Otwarcie rachunku  bez opłat 
2. Wydanie książeczki  bez opłat 
3. Prowadzenie rachunku  bez opłat 
4. Wpłata gotówki na rachunek  bez opłat 
6. Wypłaty gotówki z rachunku  bez opłat 
7. Realizacja przelewu na rachunek:    
 a) prowadzony w Banku  bez opłat 
 b) w innych bankach  2,50 zł 

8. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta 
zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 
oszczędnościowej 

za każde zastrzeżenie/ 
odwołanie zastrzeżenia 

 
10,00 zł 

9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze 
cesji 

 
jednorazowo 

 
15,00 zł 

10. Likwidacja książeczki  bez opłat 
11. Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 50,00 zł 
12. Przyjęcie zgłoszenia utraty książeczki 

oszczędnościowej 
 

jednorazowo 
 

5,00 zł 
13. Wystawienie nowej książeczki zamiast utraconej  bez opłat 
14. Zaświadczenie o stanie oszczędności za zaświadczenie 30,00 zł 
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Bankowość elektroniczna 
 

1. Karta płatnicza VISA Business Debetowa 
 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Wydanie pierwszej karty do rachunku  bez opłat 
2. Wydanie drugiej i kolejnej karty do rachunku  bez opłat 
3. Wznowienie pierwszej i kolejnych kart do rachunku  bez opłat 
4. Wydanie duplikatu karty  za duplikat 15,00 zł 
5. Opłata za posiadanie karty – od każdej karty 

wydanej do rachunku 
 

miesięcznie 
 

8,00 zł 
6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika 
 

jednorazowo 
 

8,00 zł 
7. Płatność kartą:   
 a) w punktach handlowo – usługowych w kraju  bez opłat 
 b) w punktach handlowo – usługowych za granicą  bez opłat 

8. Wypłata gotówki:   
 a) w bankomatach Banku  bez opłat 
 b) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia               

BPS S.A.  i innych banków krajowych zgodnie        
z zawartymi umowami  

 
 

 
bez opłat 

 c) w pozostałych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 
 d) w bankomatach za granicą od kwoty 2,00%, 

 min. 10 zł 
9. Sprawdzenie salda w bankomacie  bez opłat 
10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 

Klienta za okres przez niego wskazany 
za zestawienie 10,00 zł 

11. Za przyznanie dziennego limitu transakcji 
gotówkowej powyżej 2.000 zł 

 bez opłat 
 
 
Okres ważności karty – 3 lata 
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2. Karta płatnicza VISA Classic Debetowa 

 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Wydanie pierwszej karty do rachunku  bez opłat 
2. Wydanie drugiej i kolejnej karty do rachunku  bez opłat 
3. Wznowienie pierwszej i kolejnych kart do rachunku  bez opłat 
4. Wydanie duplikatu karty  za duplikat 15,00 zł 
5. Opłata za posiadanie karty – od każdej karty 

wydanej do rachunku 
 

miesięcznie 
 

3,50 zł 
6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika 
 

jednorazowo 
 

8,00 zł 
7. Płatność kartą:   
 c) w punktach handlowo – usługowych w kraju  bez opłat 
 d) w punktach handlowo – usługowych za granicą  bez opłat 

8. Wypłata gotówki:   
 e) w bankomatach Banku  bez opłat 
 f) we wskazanych bankomatach Zrzeszenia               

BPS S.A.  i innych banków krajowych zgodnie        
z zawartymi umowami  

 
 

 
bez opłat 

 g) w pozostałych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 
 h) w bankomatach za granicą od kwoty 2,00% 

 min. 10 zł 
9. Sprawdzenie salda w bankomacie  bez opłat 
10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 

Klienta za okres przez niego wskazany 
za zestawienie 10,00 zł 

11. Za przyznanie dziennego limitu transakcji 
gotówkowej powyżej 2.000 zł 

 bez opłat 
 
Okres ważności karty – 3 lata 
 

3. Naklejka zbliżeniowa Visa payWave 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Wydanie naklejki zbliżeniowej  bez opłat 
2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej  bez opłat 
3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej¹ jednorazowo 15,00 zł  
4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce 

zastrzeżonej 
  

bez opłat 
5. Opłata za posiadanie naklejki zbliżeniowej – od 

każdej naklejki wydanej do rachunku² 
 

miesięcznie 
 

1,00 zł 
6. Transakcje bezgotówkowe  bez opłat 
7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Klienta 
 

jednorazowo 
 

5,00 zł  
8. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej  bez opłat 
9. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki 

zbliżeniowej 
  

bez opłat 
10. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej  bez opłat 

 
1) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
2) Dla naklejek zbliżeniowych wydanych do 29.02.2016 roku, dla naklejek zbliżeniowych wydanych od 01.03.2016 r. opłata 

miesięczna wynosić będzie 3,50 zł.  
 
 

Okres ważności naklejki zbliżeniowej – 3 lata 
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4. System eCorpoNet (dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą) 

 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Aktywacja usługi   bez opłat 
2. Abonament za korzystanie z systemu miesięcznie 15,00 zł 
3. Dostęp do systemu dla nowego Użytkownika jednorazowo 10,00 zł 
4. Opłata za każdy udostępniony LOGIN dla 

Użytkownika  
  

bez opłat 
5. Wygenerowanie listy z 50 sztukami haseł 

jednorazowych do autoryzacji transakcji 
 

jednorazowo 
 

5,00 zł 
6. Wysłanie SMS z hasłem jednorazowym                        

do autoryzacji transakcji 
 

za każdy SMS 
 

0,22 zł 
7. Korzystanie z podpisu elektronicznego do autoryzacji 

transakcji 
  

bez opłat 
8. Zmiana sposobu autoryzacji transakcji jednorazowo 10,00 zł 
9. Zmiana numeru telefonu do wysyłania SMS z hasłem 

jednorazowym 
 

jednorazowo 
 

5,00 zł 
10. Zablokowanie/odblokowanie/usuniecie dostępu na 

wniosek Użytkownika 
 

jednorazowo 
 

5,00 zł 
11. Szkolenie z obsługi systemu w siedzibie 

Użytkownika 
 

za szkolenie 
 

75,00 zł 
12. Rachunku masowe  bez opłat 
 

5. System eBankNet (dla Klientów posiadających rachunek w Banku) 
 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Aktywacja usługi   bez opłat 
2. Abonament za korzystanie z systemu: miesięcznie  
 a) dla posiadaczy rachunku bieżącego i 

pomocniczego 
 5,00 zł 

 b) dla posiadaczy ROR  2,00 ZŁ 
3. Wygenerowanie listy z 50 sztukami haseł 

jednorazowych do autoryzacji transakcji 
 

jednorazowo 
 

5,00 zł 
4. Wysłanie SMS z hasłem jednorazowym                        

do autoryzacji transakcji 
 

za każdy SMS 
 

0,22 zł 
 

6. jSMS Banking 
 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Aktywacja usługi   bez opłat 
2. Wysłanie SMS-a przez Bank za każdą wiadomość 0,22 zł 
3. Zmiana numeru telefonu do usługi jednorazowo 2,00 zł 
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Kredyty, gwarancje i poręczenia bankowe 
 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 

wniosku              o kredyt: 
  

 a) dla osób fizycznych i rolników:   
  do 5.000 zł  

 
w dniu złożenia wniosku 

10,00 zł 
  powyżej 5.000 zł do 20.000 zł 20,00 zł 
  powyżej 20.000 zł do 30.000 zł 30,00 zł 
  powyżej 30.000 zł do 50.000 zł 50,00 zł 
  powyżej 50.000 zł do 100.000 zł 80,00 zł 
  powyżej 100.000 zł 100,00 zł 
 b) dla podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą 
  

  do 5.000 zł  
 
 
 

w dniu złożenia wniosku 

10,00 zł 
  powyżej 5.000 zł do 20.000 zł 20,00 zł 
  powyżej 20.000 zł do 30.000 zł 30,00 zł 
  powyżej 30.000 zł do 50.000 zł 50,00 zł 
  powyżej 50.000 zł do 100.000 zł 100,00 zł 
  powyżej 100.000 zł do 200.000 zł 150,00 zł 
  powyżej 200.000 zł do 500.000 zł 200,00 zł 
  powyżej 500.000 zł  300,00 zł 
 c) dla innych podmiotów (wspólnoty 

mieszkaniowe, parafie, stowarzyszenia) 
  

  do 30.000 zł  
w dniu złożenia wniosku 

50,00 zł 
  powyżej 30.000 zł 100,00 zł 

2. Prowizja od udzielonych kredytów 
gotówkowych : 

od kwoty od 0,50%                
do 2,50% 

 a) dla posiadaczy ROR w Banku od kwoty  do 2,50% 
 b) „10 Pensji” od kwoty do 2,50% 
 c) „Słoneczny” od kwoty do 2,50% 
 d) „z Ubezpieczeniem” od kwoty do 3,00% 
 e) odnawialny dla posiadaczy ROR w Banku od kwoty w dniu 

udzielenia kredytu/w 
dniu odnowienia na 

kolejny okres                      
12 miesięcy 

 
do 2,50% 

 f) dla osób nie posiadających ROR w Banku od kwoty do 2,50% 
 g) ratalny na zakup pojazdu od kwoty do 2,50% 

3. Prowizja od udzielonych kredytów na 
działalność rolniczą: 

  
 a) kredyt inwestycyjny od kwoty 2,50% 
 b) kredyt obrotowy od kwoty 2,50% 
 c) pomostowy od kwoty 2,00% 
 d) „Dopłata” od kwoty 2,50% 
 e) „PLON” od kwoty 2,50% 
 f) „Produkcja Mleka” od kwoty 2,50% 
 g) „KUPNO ZIEMI”  od kwoty 2,00% 
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 h) dla posiadaczy ROR w Banku od kwoty 2,50% 
 i) odnawialny dla posiadaczy ROR w Banku od kwoty w dniu 

udzielenia kredytu/w 
dniu odnowienia na 
kolejny okres  12 

miesięcy 

 
do 2,50% 

 j) odnawialny dla dostawców mleka OSM od kwoty w dniu udzielenia 
kredytu/w dniu odnowienia 

na kolejny okres  12 
miesięcy 

 
1,00% 

4. Prowizja od udzielonych kredytów na 
działalność gospodarczą: 

  
 a) kredyt inwestycyjny od kwoty 2,50% 
 b) kredyt obrotowy od kwoty 2,50% 
 c) pomostowy od kwoty 2,00% 
 d) płatniczy od kwoty 2,50% 
 e) odnawialny dla posiadaczy rachunku 

bieżącego w Banku 
od kwoty w dniu 

udzielenia kredytu/w 
dniu odnowienia na 
kolejny okres  12 

miesięcy 

 
2,50% 

5. Prowizja od udzielonych kredytów JST i innym 
podmiotom 

 
od kwoty 

od 0,00% 
do 2,50% 

6. Prowizja od udzielenia kredytu inwestycyjnego             
na cele mieszkaniowe 

od kwoty do 2,50% 
7. Prowizja od udzielenia kredytu 

konsolidacyjnego 
od kwoty od 1,00%                

do 2,00% 
9. Prowizja od udzielenia kredytu z dotacją 

WFOŚIGW 
od kwoty do 4,00% 

9. Prowizja od udzielenia kredytu „WSPÓLNY 
REMONT” dla wspólnot mieszkaniowych 

 
od kwoty 

 
do 2,50% 

10. Prowizja od udzielenia kredytu z dopłatami 
ARiMR 

od kwoty 1,00% 
11. Opłata administracyjna od kredytów z dopłatami 

ARiMR udzielonych od dnia 02.10.2012 r. 
od kwoty zaangażowania 

na dzień 31 grudnia 
1,00% płatna 
do 15 stycznia 
kolejnego roku 

12. Prowizja od udzielonych gwarancji/poręczeń 
bankowych 

 
od kwoty 

 
do 5,00% 

13. Udzielenie promesy bankowej jednorazowo 50,00 zł 
14. Wydanie zaświadczenia o zadłużeniu jednorazowo 30,00 zł 
15. Wydanie opinii bankowej jednorazowo 50,00 zł 
16. Wydanie oceny sytuacji ekonomiczno – 

finansowej  (zdolności kredytowej) 
 

jednorazowo 
 

70,00 zł 
17. Wydanie odpisu umowy o kredyt jednorazowo 10,00 zł 
18. Sporządzenie historii kredytu jednorazowo 20,00 zł 
19. Zmiana na wniosek Klienta zabezpieczenia 

kredytu 
jednorazowo 70,00 zł 

20. Zmiana warunków umowy (aneks) za aneks 30,00 zł 
21. Prolongata spłaty raty kredytu od kwoty prolongowanej 1,00%  

min. 20,00 zł 
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22. Zgoda na wykreślenie hipoteki jednorazowo 40,00 zł 
23. Wpis i wypis zastawu rejestrowego jednorazowo 40,00 zł 
24. Wysłanie upomnienia*/wezwania do zapłaty* za upomnienie/wezwanie 11,60 zł 
25. Wysłanie wezwania do dostarczenia 

dokumentów 
za wezwanie 20,00 zł 

26. Przekazanie środków na rachunek w innym 
banku, pochodzących z nadpłaty ostatniej raty 
kredytu 

 
za przelew 

 
do 5,00 zł 

 
27. Przeprowadzenie kontroli inwestycji (przy 

kredytach inwestycyjnych i na cele 
mieszkaniowe) 

 
za kontrolę  

 
50,00 zł 

28. Przeprowadzenie kontroli wykorzystania 
kredytu na cele mieszkaniowe, w przypadku 
braku rozliczenia fakturami/rachunkami 80% 
kwoty kredytu/transzy kredytu 

 
 
 

za kontrolę 

 
 
 

100,00 zł 
*nie dotyczy kredytów konsumenckich w rozumieniu przepisów Ustawy o kredycie konsumenckim, 

udzielonych po 11 marca 2016 r. 
 
Pozostałe usługi (czynności) 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach od kwoty 0,50% 

 min. 3,50 zł 
2. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach:   
 a) za energię elektryczną od wpłaty 2,50 zł 
 b) za telefon  od wpłaty 2,50 zł 
 c) na PZU Życie od wpłaty 0,50 zł 
 d) na KRUS od wpłaty 0,50 %  

min. 2,50 zł 
 e) na ZUS od wpłaty 4,50 zł 
 f) na Multimedia od wpłaty 1,50 zł 
 g) za odpady komunalne od wpłaty 1,00 zł 

Nie dotyczy 
wpłat na UG 

Ozorków i UG 
Parzęczew 

3. Dyspozycja Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia  środków zgromadzonych na rachunku 
na wypadek jego śmierci: 

  

 a) przyjęcie dyspozycji jednorazowo 50,00 zł 
 b) odwołanie dyspozycji jednorazowo 30,00 zł 
 c) zmiana dyspozycji za zmianę 30,00 zł 

4. Przyjęcie oświadczenia Posiadacza rachunku o 
ustanowieniu pełnomocnika do rozporządzania 
wskazanym rachunkiem 

  
bez opłat 

5.  Przyjęcie oświadczenia Posiadacza rachunku o 
zmianie lub odwołaniu pełnomocnika do 
rozporządzania wskazanym rachunkiem 

 
za zmianę/odwołanie  

10,00 zł 
6.  Wydanie duplikatu „Dyspozycji dla lokaty 

nieodnawialnej” 
 

za duplikat  
30,00 zł 

7. Realizacja zlecenia do wypłaty od kwoty 0,50%  
min. 10,00 zł 

8.  Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu osobistego jednorazowo 5,00 zł 
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Czynności i usługi zwolnione z opłat i prowizji 
 
Lp. Rodzaj usługi (czynności) 
1. Wpłaty i wypłaty gotówki z rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-

rozliczeniowych i lokat terminowych. 
1. Wpłaty na rzecz instytucji, które posiadają podpisane umowy na obsługę finansową. 
2. Wpłaty na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w Banku oraz wypłat kredytów 

realizowanych z rachunków kredytowych. 
3. Założenie i prowadzenie rachunków dla ochotniczych straży pożarnych, uczniowskich 

klubów sportowych (dla rachunków założonych od 15.10.2015 r.). 
4. Prowadzenie i obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz opłat za 

posiadanie kart VISA dla pracowników (współmałżonków pracowników) banków 
spółdzielczych  i emerytów (współmałżonków emerytów) – byłych pracowników banków 
spółdzielczych, na wniosek Posiadacza rachunku. 

 
 
 
 


