
 Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat bankowych BS w Brodnicy dla klientów indywidualnych 

 

RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 
(PRODUKTY I USŁUGI BĘDĄCE W BIEŻĄCEJ OFERCIE) 

 

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE (RACHUNKI PŁATNICZE) 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie czynności 
 

Konto 
 Podstawowe 1) 

Konto  
Osobiste 

Konto  
Aktywne 2) 

Konto  
Mobilne 3) 

Konto  
VIP 

1 Prowadzenie rachunku – miesięcznie 4) 0,00 zł 3,00 zł  0,00 zł 5) / 6,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6) / 29,00 zł 
2 Usługa bankowości elektronicznej (System Bankowości Internetowej): 

2.1 dostęp do SBI - miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2.2 
wysłanie kodu autoryzującego za pomocą SMS 
(za każdy SMS) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2.3 
odblokowanie dostępu do SBI lub środków 
dostępu do SBI 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Wpłata gotówki (za wpłatę)  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
4 Wypłata gotówki (za wypłatę) 7) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
5 Polecenie przelewu (od przelewu): 

5.1 polecenie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych w Banku):  
5.1.1 złożone w placówce Banku 0,00 zł 8) / 2,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 
5.1.2 złożone za pośrednictwem SBI 0,00 zł 8) / 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
5.2 polecenie przelewu w złotych na rachunki w innych bankach krajowych realizowane w systemie ELIXIR:  

5.2.1 złożone w placówce Banku  0,00 zł 8) / 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 8,00 zł 0,00 zł 
5.2.2 złożone za pośrednictwem SBI  0,00 zł 8) / 0,25 zł 1,00 zł 0,25 zł 0,00 zł 0,00 zł 
5.3 polecenie przelewu w złotych na rachunki w innych bankach krajowych realizowane w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy): 

5.3.1 złożone w placówce Banku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
5.3.2 złożone za pośrednictwem SBI 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5.4 
polecenie przelewu w złotych na rachunki w 
innych bankach krajowych realizowane w 
systemie SORBNET  

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 

6 Zlecenie stałe: 

6.1 rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego (od dyspozycji): 

6.1.1 złożonego w placówce Banku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 
6.1.2 złożonego za pośrednictwem SBI 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
6.2 realizacja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 0,00 zł 8) / 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
7 Polecenie zapłaty: 

7.1 
rejestracja/modyfikacja/odwołanie polecenia 
zapłaty (od dyspozycji) 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 

7.2 realizacja z rachunku posiadacza 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7.3 
odmowa realizacji polecenia zapłaty z powodu 
braku środków na rachunku posiadacza 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

8 Karty płatnicze (debetowe)  
8.1 Wydanie karty / wznowienie na kolejny okres (od karty): 

8.1.1 Posiadaczowi  0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
8.1.2 Użytkownikowi 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
8.2 Użytkowanie (obsługa) karty debetowej (miesięcznie od karty) 9) 

8.2.1 obsługa pierwszej karty wydanej do Konta  0,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 10)/ 4,00 zł 0,00 zł 11)/ 8,00 zł 0,00 zł 

8.2.2 
obsługa drugiej i następnych kart wydanych do 
Konta 

3,00 zł  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 

8.3 
Wydanie duplikatu karty (jeśli wydanie duplikatu 
karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
użytkownika karty) 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 

8.4 Dopłata za wydanie karty w trybie ekspresowym 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8.5 

Transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych, w tym 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

                                                 
Tryb pobierania opłat i prowizji: 
Opłaty pobierane okresowo dotyczą okresu faktycznego używania danego produktu, są należne dla Banku jedynie za okres obowiązywania umowy i podlegają: 
− proporcjonalnemu zwrotowi - dla opłat pobieranych „z góry”, 
− proporcjonalnemu naliczeniu - dla opłat pobieranych „z dołu” 
1) Konto Podstawowe to podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony dla osób, dla których żaden bank lub SKOK w ramach działalności wykonywanej na terytorium RP nie 

prowadzi innego rachunku płatniczego w złotych.  
2) Konto, do którego obowiązkowo wydawana jest karta. Rezygnacja z ostatniej karty powoduje zmianę Konta Aktywnego na Konto Osobiste. 
3) Konto przeznaczone dla osób w wieku już od 13 lat, z dostępem do SBI, do którego obowiązkowo wydawana jest karta. Rezygnacja z dostępu do SBI lub z ostatniej karty 

powoduje zmianę Konta Mobilnego na Konto Osobiste. 
4) Miesięczna opłata za prowadzenie konta pobierana jest „z góry” pierwszego dnia każdego miesiąca. Konta otwarte po dniu pobrania opłaty zwolnione są z niej za miesiąc w 

którym konto otwarto. Opłata za prowadzenie Konta podlega proporcjonalnemu zwrotowi za liczbę dni kalendarzowych od dnia zamknięcia rachunku do ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego, w którym konto zamknięto. 

5) Opłata za prowadzenie Konta Aktywnego wynosi 0 zł, jeżeli wpływ na to konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty, wyniósł min. 1 500,00 zł. Wpływ na konto rozumiany 
jest jako suma wszystkich uznań konta za wyjątkiem uznań z tytułu zwrotu lokat, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów. W przypadku zamknięcia konta opłata jest 
pobierana proporcjonalnie, jeśli warunek minimalnych wpływów nie zostanie spełniony w całości. 

6) Opłata za prowadzenie Konta VIP wynosi 0 zł, jeżeli wpływ na to konto w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty, wyniósł min. 7 000,00 zł. Wpływ na konto rozumiany jest 
jako suma wszystkich uznań konta za wyjątkiem uznań z tytułu zwrotu lokat, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów. W przypadku zamknięcia Konta opłata jest pobierana 
proporcjonalnie, jeśli warunek minimalnych wpływów nie zostanie spełniony w całości. 

7) Wypłaty gotówki wymagają zamówienia według następujących zasad: - w kwocie powyżej 15 000 zł - co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, do godz. 13.00. Wypłatę 
gotówki w kwocie powyżej 1000 każdej z walut obcych, należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty. Bank nie dokonuje wypłaty w 
bilonie walut obcych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty obcej Bank przelicza na złote po kursie średnim NBP dla danej waluty obcej. Odwołania 
zamówienia gotówki do wypłaty można dokonać z takim samym wyprzedzeniem jak określone powyżej. Odbiór zamówionej kwoty w dniu wypłaty po godz. 12.30.   

8) zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, art. 59ei ust.2 – opłata za wykonanie pierwszych  
5 krajowych transakcji płatniczych w miesiącu (liczone łącznie) wynosi 0 zł, za każdą kolejną Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.  

9) Miesięczną opłatę za użytkowanie karty pobiera się „z dołu” ostatniego dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym kartę wydano lub za miesiąc w 
którym nastąpiło przeniesienie dotychczas użytkowanej karty przy innym typie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w celu kontynuacji jej użytkowania. W przypadku 
rezygnacji z karty w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jej użytkowanie jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z karty lub zamknięcia Konta, 
proporcjonalnie za liczbę dni kalendarzowych, w czasie których karta była użytkowana /aktywna.   

10) Opłata za użytkowanie karty wynosi 0,00 zł, jeżeli w danym miesiącu za który opłata jest należna zostały zaksięgowane transakcje bezgotówkowe dokonane przy użyciu kart 
wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500,00 zł. 

11) Opłata za użytkowanie karty wynosi 0,00 zł, jeżeli w danym miesiącu za który opłata jest należna zostały zaksięgowane transakcje bezgotówkowe dokonane przy użyciu kart 
wydanych do Konta na łączną kwotę co najmniej 500,00 zł lub gdy Posiadacz rachunku nie ukończył 26 roku życia. 



 

8.6 Wypłata gotówki: 

8.6.1 
w bankomatach Banku Spółdzielczego  
w Brodnicy i banków współpracujących 12) 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.6.2 w bankomatach innych banków w kraju 0,00 zł 13) / 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 14) / 5,00 zł 

8.6.3 w kasach innych banków w kraju  2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 0,00 zł 14) / 2%, 
min. 5,00 zł 

8.6.4 
w punktach akceptujących w kraju poprzez 
usługę cash back  

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.6.5 
w bankomatach za granicą, w tym 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych 

0,00 zł 13) / 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 14) / 5,00 zł 

8.6.6 
w kasach banków za granicą, w tym 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych 

2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 0,00 zł 14) / 2%, 
min. 5,00 zł 

8.6.7 
w punktach akceptujących za granicą, w tym 
transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.7 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 
karty  

150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

8.8 
Sprawdzenie dostępnych środków na rachunku 
w bankomatach świadczących taką usługę  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 14) / 1,00 zł 

8.9 
Wygenerowanie miniwyciągu (listy ostatnich 10 
transakcji) w bankomatach świadczących taką 
usługę  

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 14) / 2,00 zł 

8.10 
Zmiana numeru PIN w bankomatach 
świadczących taką usługę  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8.11 
Wygenerowanie nowego numeru PIN na 
wniosek użytkownika karty 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8.12 
Wydanie karty w miejsce karty trwale  
zablokowanej 15) 

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

8.13 Ubezpieczenia dla Posiadaczy/Użytkowników kart debetowych (opłata miesięczna)16) 

8.13.1 bezpieczna karta Visa Electron, Visa Classic 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
8.13.2 bezpieczna karta Visa VIP x x x x 0,00 zł 17)/ 4,00 zł 
8.13.3 Porada Prawna 18) x x x x 0,00 zł 

9 Opłata za zmianę rodzaju konta 0,00 zł 10,00 zł 19) 10,00 zł 20) 10,00 zł 21) 10,00 zł 22) 

 

ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE (RACHUNKI PŁATNICZE), RACHUNKI LOKAT  

Lp. 
Wyszczególnienie czynności 

 
Konto 

 Oszczędnościowe23) 

Rachunek 
oszczędnościowy w 

walucie obcej 
Rachunki lokat  

1 Prowadzenie rachunku – miesięcznie 24) 0,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 
2 Wpłata gotówki (za wpłatę) 25) 0,00 zł 0,00 zł   0,00 zł 

3 

Transakcje płatnicze realizowane w placówce Banku: 
- wypłata gotówki 7)  
- polecenie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych w Banku)  
- polecenie przelewu na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR26) 

3.1 pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł 0,00 zł  0,00 zł 
3.2 każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym 7,00 zł 0,00 zł  0,00 zł 

4 
Transakcje płatnicze realizowane za pośrednictwem SBI: 
- polecenie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych w Banku) 
- polecenie przelewu na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR 

4.1 pierwsza transakcja w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł 0,00 zł x 

4.2 każda kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym 5,00 zł 0,00 zł x 

5 Polecenie przelewu w złotych na rachunki w innych bankach krajowych w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy): 

5.1 złożone w placówce Banku  20,00 zł x 20,00 zł 
5.2 złożone za pośrednictwem SBI 10,00 zł x x 

6 
Polecenie przelewu w złotych na rachunki w innych bankach krajowych 
realizowane w systemie SORBNET  

60,00 zł  x 30,00 zł 

 

                                                 
12) Bankami współpracującymi są: Santander Bank Polska, Banki Spółdzielcze i ich banki zrzeszające tj. Grupa Banku BPS oraz Grupa SGB.        
13) zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, art. 59ei ust.3 – opłata za wykonanie w miesiącu 5 wypłat 

gotówki za pomocą bankomatów wynosi 0 zł, za każdą kolejną Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.  
14) Opłata wynosi 0,00 zł w przypadku dokonywania czynności kartą debetową VISA VIP. 
15) Opłata jest pobierana, gdy wniosek o wydanie karty debetowej został złożony w terminie 90 dni kalendarzowych od daty trwałego zablokowania poprzedniej karty. 
16) Miesięczna opłata za ochronę ubezpieczeniową pobierana jest łącznie z miesięczną opłatą za użytkowanie karty. 
17) Opłata za ubezpieczenie wynosi 0,00 zł dla pierwszej karty wydanej do Konta.  
18) W przypadku konta wspólnego ubezpieczeniem objęty jest jeden z Posiadaczy konta wskazany w odpowiednim dokumencie przystąpienia do ubezpieczenia. 
19) zmiana Konta Osobistego na Konto Aktywne lub Konto Mobilne. 
20) zmiana Konta Aktywnego na Konto Mobilne. 
21) zmiana Konta Mobilnego na Konto Aktywne. 
22) zmiana Konta VIP na Konto Osobiste lub Konto Aktywne lub Konto Mobilne. 
23) Rachunek przeznaczony jest dla Posiadaczy jednego z następujących rachunków płatniczych: Konta Osobistego, Aktywnego, Mobilnego lub VIP.  
24) Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z góry” piątego dnia każdego miesiąca. Rachunki otwarte po dniu pobrania opłaty zwolnione są z niej za miesiąc w 

którym rachunek otwarto. Opłata za prowadzenie rachunku podlega proporcjonalnemu zwrotowi za liczbę dni kalendarzowych od dnia zamknięcia rachunku do ostatniego dnia 
miesiąca kalendarzowego, w którym rachunek zamknięto. 

25) Bank nie przyjmuje wpłat w bilonie walut obcych. 
26) Usługa niedostępna dla rachunku oszczędnościowego w walucie obcej. 



ROZDZIAŁ III. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Wyszczególnienie czynności Konto Podstawowe 
Konto 

Oszczędnościowe 

Konto Osobiste, Konto 
Aktywne, Konto Mobilne, 

Konto VIP, Rachunek 
oszczędnościowy w walucie 

obcej 

1 Transakcje płatnicze wychodzące: 
1.1. Polecenie przelewu SEPA: 

1.1.1 złożone w placówce Banku na rachunek w innym banku w kraju 0,00 zł 8) / 15,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 

1.1.2 złożone w placówce Banku na rachunek w innym banku poza krajem 0,00 zł 27) / 4,00 zł 0,00 zł 28) / 7,00 zł 

Konto Osobiste: 4,00 zł 
Konto Aktywne: 2,00 zł 
Konto Mobilne: 8,00 zł 

Konto VIP: 0,00 zł 
Rachunek oszczędnościowy w 

walucie obcej: 0,00 zł 
1.1.3 złożone za pośrednictwem SBI na rachunek w innym banku w kraju 0,00 zł 8) / 10,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 

1.1.4 
złożone za pośrednictwem SBI  na rachunek w innym banku poza 
krajem 

0,00 zł 27) / 0,25 zł 0,00 zł 28) / 5,00 zł 

Konto Osobiste: 1,00 zł 
Konto Aktywne: 0,25 zł 
Konto Mobilne: 0,00 zł 

Konto VIP: 0,00 zł 
Rachunek oszczędnościowy w 

walucie obcej: 0,00 zł 

1.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT 30,00 zł  60,00 zł  

Konto Osobiste: 30,00 zł 
Konto Aktywne: 30,00 zł 
Konto Mobilne: 30,00 zł 

Konto VIP: 15,00 zł 
Rachunek oszczędnościowy w 

walucie obcej: 30,00 zł 
1.3 Polecenie wypłaty: 

1.3.1 złożone w placówce Banku  
0,25% min.30,00zł  

max.200,00 zł 
0,50% min. 60,00 zł  

max 400,00 zł 
0,25% min.30,00zł  

max.200,00 zł 

1.3.2 złożone za pośrednictwem SBI  
0,20% min.30,00zł  

max.200,00 zł 
0,50% min. 60,00 zł  

max 400,00 zł 
0,20% min.30,00zł  

max.200,00 zł 
1.4 Polecenie przelewu w walucie obcej na rachunki w innych bankach krajowych: 

1.4.1 złożone w placówce Banku  
0,00 zł 8) / 0,25% min.30,00 

zł max.200,00 zł 
0,50% min. 60,00 zł 

max 400,00 zł 
0,25% min.30,00zł  

max.200,00 zł 

1.4.2 złożone za pośrednictwem SBI 0,00 zł 8) / 0,20% min.30,00 
zł max.200,00 zł 

0,50% min. 60,00 zł  
max 400,00 zł 

0,20% min.30,00zł  
max.200,00 zł 

2 Transakcje płatnicze przychodzące: 

2.1 Realizacja otrzymywanych przelewów SEPA 

2.1.1 z innych banków krajowych 15,00 zł 30,00 zł 15,00 zł 
2.1.2 z innych banków poza krajem 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
2.2 Realizacja otrzymywanych przelewów TARGET/SWIFT 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2.3 
Realizacja otrzymywanych poleceń wypłaty, polecenia przelewu w 
walucie obcej  (z dyspozycją opcji kosztowej BEN lub SHA) 

0,10% min. 20,00zł  
max. 100,00 zł 

0,20%, min. 40,00,  
max 200,00 zł 

0,10% min.20,00zł  
max. 100,00 zł 

2.4 
Realizacja otrzymywanych poleceń wypłaty polecenia przelewu w 
walucie obcej (z dyspozycją opcji kosztowej OUR) 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Dodatkowe opłaty z tytułu realizacji przelewów w walucie obcej i/lub poleceń wypłaty29): 

3.1 realizacja w trybie pilnym 30) w EUR, GBP, USD, PLN 120,00 zł 240,00 zł 120,00 zł 

3.2 
zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane  
„z góry” w przypadku opcji kosztowej „OUR” (wszystkie koszty 
pokrywa zleceniodawca) 

100,00 zł 200,00 zł 100,00 zł 

3.3 opłata NON-STP  40,00 zł 80,00 zł 40,00 zł 

4 
Zlecenie poszukiwania/zmiany/korekty przelewu w obrocie 
dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
klienta 

95,00 zł + koszty banków 
trzecich 

190,00 + koszty banków 
trzecich 

95,00 zł + koszty banków 
trzecich 

5 
Zwrot przelewu w obrocie dewizowym (polecenia przelewu w walucie 
obcej, polecenia przelewu SEPA, polecenia wypłaty) wysłanego z 
Banku, wykonany przez bank trzeci 

50,00 zł + koszty banków 
trzecich 

50,00 zł + koszty banków 
trzecich 

50,00 zł + koszty banków 
trzecich 

6 
Anulowanie przez zleceniodawcę zrealizowanego przez Bank 
przelewu w obrocie dewizowym (polecenia przelewu w walucie obcej, 
polecenia przelewu SEPA, polecenia wypłaty) 

20,00 zł + koszty banków 
trzecich 

40,00 zł + koszty banków 
trzecich 

20,00 zł + koszty banków 
trzecich 

7 
Wydanie pisemnego potwierdzenia realizacji przelewu w obrocie 
dewizowym 

10,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 

 

                                                 
27) Opłata za wykonanie pierwszych 5 transakcji płatniczych w miesiącu (liczone łącznie) wynosi 0 zł, za każdą kolejną Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.  
28) Opłata za wykonanie pierwszej transakcji płatniczej w miesiącu kalendarzowym wynosi 0 zł, za każdą kolejną Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 
29) Dodatkowe opłaty mogą pobierane w związku z realizacją polecenia wypłaty oraz polecenia przelewu w walucie obcej. 
30) Tryb pilny oznacza, że środki muszą być przekazane do banku odbiorcy z bieżącą datą waluty (D), o ile dyspozycja została złożona w Banku do godziny 12:00. 



ROZDZIAŁ IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

Lp. Wyszczególnienie czynności Wszystkie rachunki 

1 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 
1.1 wyciągi udostępniane/przekazywane w formie elektronicznej 0,00 zł 
1.2 wyciągi papierowe przekazywane drogą pocztową listem zwykłym:  

1.2.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0,00 zł 
1.2.2 częściej niż raz w miesiącu (za każdy wyciąg) 5,00 zł 
1.3 sporządzenie duplikatu wyciągu/duplikaty zestawienia opłat lub historii konta (za każdą stronę) 1,00 zł  
2 Powiadamianie SMS - usługa SMS Kontakt (opłata miesięczna) 31) 5,00 zł 
3 Inne opłaty: 

3.1 Wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie transakcji płatniczej (np. przelew, wpłata, wypłata) 0,00 zł 32) / 5,00 zł 

3.2 
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i/lub wysokością obrotów i 
salda 

15,00 zł 

3.3 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość 
zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia  36,90 zł 

3.4 
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za każdy przelew na rzecz uprawnionego do 
prowadzenia egzekucji 

0,00 zł 

3.5 Za wysłane wezwanie do zapłaty z tytułu zadłużenia przeterminowanego listem poleconym (za każde wysłane wezwanie) 0,00 zł 
3.6 Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie CBD-DZ)  10,00 zł 

3.7 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci (za dokument) 

10,00 zł 

3.8 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa (za dokument) 0,00 zł 33) / 10,00 zł 
3.9 Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny lub indywidualnego na wspólny 10,00 zł 
3.10 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 
3.11 Opłata za nieodebranie gotówki zamówionej do wypłaty. 0,15% min. 50,00 zł 

3.12 
Wystąpienie o zwrot błędnie przelanych środków na rachunek prowadzony w innym banku lub wymiana informacji z innym bankiem w 
sprawie błędnie przelanych środków. 50,00 zł 

 
Obowiązuje od 15.12.2019 r.  
 

                                                 
31) Miesięczną opłatę za usługę SMS Kontakt pobiera się „z dołu” ostatniego dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługę udostępniono. W 

przypadku rezygnacji z usługi SMS Kontakt w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z usługi, proporcjonalnie za liczbę dni 
kalendarzowych, w czasie których usługa była aktywna. 

32) Opłata wynosi 0,00 zł za dokumenty sporządzane bezpośrednio po obciążeniu/uznaniu rachunku kwotą zlecenia płatniczego. 
33) Opłata za przyjęcie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa wynosi 0,00 zł jeżeli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. Za odwołanie pełnomocnictwa i  

jednoczesne ustanowienie nowego pobierana jest tylko jedna opłata.  



Załącznik nr 2 do Taryfy prowizji i opłat bankowych BS w Brodnicy dla klientów indywidualnych 

 
RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

(PRODUKTY I USŁUGI WYCOFANE Z OFERTY - TYLKO W OBSŁUDZE)  
 

ROZDZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE (RACHUNKI PŁATNICZE) 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie czynności 
 

Pol-Konto 
Senior 

Pol-Konto 
Student 

Pakiet dla 
Młodych 1) 

Pakiet dla 
Ciebie Pol-Konto, ROR Konto 

Młodzieżowe 2) 

1 Prowadzenie rachunku – miesięcznie 3) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4) / 7,00 zł 3,00 zł 0,00 zł 
2 Usługa bankowości elektronicznej (System Bankowości Internetowej): 

2.1 dostęp do SBI - miesięcznie 4,00 zł 5) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2.2 
wysłanie kodu autoryzującego za pomocą 
SMS (za każdy SMS) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 6) / 0,35 zł  0,00 zł 0,00 zł 

2.3 
odblokowanie dostępu do SBI lub środków 
dostępu do SBI 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Wpłata gotówki (za wpłatę) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
4 Wypłata gotówki (za wypłatę) 7) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
5 Polecenie przelewu (od przelewu): 

5.1 polecenie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych w Banku):  
5.1.1 złożone w placówce Banku 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 
5.1.2 złożone za pośrednictwem SBI 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 
5.2 polecenie przelewu w złotych na rachunki w innych bankach krajowych realizowane w systemie ELIXIR: 

5.2.1 złożone w placówce Banku  3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 4,00 zł 4,00 zł 
5.2.2 złożone za pośrednictwem SBI  0,89 zł 0,89 zł 0,00 zł 0,00 zł 8) / 0,89 zł  1,00 zł  0,00 zł 
5.3 polecenie przelewu w złotych na rachunki w innych bankach krajowych realizowane w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy):  

5.3.1 złożone w placówce Banku 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
5.3.2 złożone za pośrednictwem SBI 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

5.4 
polecenie przelewu w złotych na rachunki 
w innych bankach krajowych realizowane 
w systemie SORBNET  

20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

6 Zlecenie stałe: 

6.1 rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego (od dyspozycji): 

6.1.1 złożonego w placówce Banku 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
6.1.2 złożonego za pośrednictwem SBI 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
6.2 Realizacja zlecenia stałego (za każde zlecenie) 

6.2.1 na rachunki prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
6.2.2 na rachunki w innych bankach krajowych 0,89 zł 0,89 zł 0,89 zł 0,89 zł 0,00 zł 0,00 zł 

7 Polecenie zapłaty: 

7.1 
rejestracja/modyfikacja/odwołanie 
polecenia zapłaty (od dyspozycji) 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

7.2 realizacja z rachunku posiadacza 0,89 zł 0,89 zł 0,89 zł 0,89 zł 0,00 zł  0,00 zł  

7.3 
odmowa realizacji polecenia zapłaty z 
powodu braku środków na rachunku 
posiadacza 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

8 Karty płatnicze (debetowe)   

8.1 Wydanie karty / wznowienie na kolejny okres (od karty): 

8.1.1 Posiadaczowi  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł  0,00 zł  
8.1.2 Użytkownikowi 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 
8.2 Użytkowanie (obsługa) karty debetowej (miesięcznie od karty) 9) 

8.2.1 obsługa pierwszej karty wydanej do Konta  0,50 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  2,00 zł  0,00 zł 

8.2.2 
obsługa drugiej i następnych kart 
wydanych do Konta 

0,50 zł  0,00 zł  0,00 zł  0,00 zł  3,00 zł 3,00 zł  

8.3 
Wydanie duplikatu karty (jeśli wydanie 
duplikatu karty nastąpiło z przyczyn 
leżących po stronie użytkownika karty) 

15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

8.4 
Dopłata za wydanie karty w trybie 
ekspresowym 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8.5 

Transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych, 
w tym transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

                                                 
Tryb pobierania opłat i prowizji : 
Opłaty pobierane okresowo dotyczą okresu faktycznego używania danego produktu są należne dla Banku jedynie za okres obowiązywania umowy i podlegają: 
− proporcjonalnemu zwrotowi - dla opłat pobieranych „z góry”, 
− proporcjonalnemu naliczeniu - dla opłat pobieranych „z dołu” 
1)  Pakiet „Dla Młodych dedykowany jest dla osób do 26 roku życia. 
2) Konto Młodzieżowe to konto prowadzone wyłącznie dla osób w wieku od 13 do 18 lat. Po ukończeniu 18 roku życia Posiadacz rachunku ma obowiązek w terminie 3 miesięcy 

dokonać zmiany Konta Młodzieżowego na inne z oferty Banku. W przeciwnym razie Bank zamieni Konto Młodzieżowe na Konto Osobiste, o czym Bank poinformuje 
Posiadacza rachunku. Posiadacz rachunku w terminie miesiąca od dnia poinformowania o zmianie rodzaju konta, może złożyć pisemne wypowiedzenie Umowy zgodnie z 
trybem określonym w Regulaminie.  

3)  Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z góry”, w przypadku POL-Konta Senior, POL-Konta Student, POL-Konta i Rachunku dla rad rodziców i innych jednostek 
organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej piątego dnia każdego miesiąca. W przypadku Pakietu dla Młodych, Pakietu dla Ciebie, ROR i Konta Młodzieżowego 
pierwszego dnia każdego miesiąca. Opłata za prowadzenie Konta podlega proporcjonalnemu zwrotowi za liczbę dni kalendarzowych od dnia zamknięcia rachunku do 
ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym konto zamknięto. 

4) Opłata za Pakiet „Dla Ciebie” wynosi 0 zł, jeżeli średnie saldo z miesiąca poprzedzającego pobranie opłaty wynosi min. 1 500,00 zł oraz spełniony jest warunek wymagalności 
produktów dla danego Pakietu, tj. posiadanie systemu bankowości internetowej i karty debetowej. 

5) Opłata za do dostęp do SBI wliczona jest w opłatę za prowadzenie rachunku. 
6)  Opłata za wysłanie 5 pierwszych kodów autoryzacyjnych w miesiącu wynosi 0 zł. Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS pobierana jest łącznie z opłatą za 

przelew krajowy 
7) Wypłaty gotówki wymagają zamówienia według następujących zasad: - w kwocie powyżej 15 000 PLN - co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty, do godz. 13.00. 

Wypłatę gotówki w kwocie powyżej 1000 każdej z walut obcych, należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych przed terminem wypłaty. Bank nie dokonuje 
wypłaty w bilonie walut obcych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty obcej Bank przelicza na złote po kursie średnim NBP dla danej waluty obcej. Odwołania 
zamówienia gotówki do wypłaty można dokonać z takim samym wyprzedzeniem jak określone powyżej. Odbiór zamówionej kwoty w dniu wypłaty po godz. 12.30.   

8) Opłata za wykonanie 5 pierwszych przelewów złożonych za pośrednictwem SBI wynosi 0 zł. 
9) Miesięczną opłatę za użytkowanie karty pobiera się „z dołu” ostatniego dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym kartę wydano lub za miesiąc w 

którym nastąpiło przeniesienie dotychczas użytkowanej karty przy innym typie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w celu kontynuacji jej użytkowania. W przypadku 
rezygnacji z karty w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata za jej użytkowanie jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z karty lub zamknięcia rachunku, 
proporcjonalnie za liczbę dni kalendarzowych, w czasie których karta była użytkowana /aktywna.    



 

8.6 Wypłata gotówki: 

8.6.1 
w bankomatach Banku Spółdzielczego  
w Brodnicy i banków współpracujących 10) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.6.2 w bankomatach innych banków w kraju 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
8.6.3 w kasach innych banków w kraju   2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 

8.6.4 
w punktach akceptujących w kraju poprzez 
usługę cash back  

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.6.5 

w bankomatach za granicą , w tym 
transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

8.6.6 

w kasach banków za granicą , w tym 
transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych 

2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 2%, min. 5,00 zł 

8.6.7 

w punktach akceptujących za granicą , w 
tym transgraniczna transakcja płatnicza 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.7 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 
utracie karty  

150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

8.8 
Sprawdzenie dostępnych środków na 
rachunku w bankomatach świadczących 
taką usługę  

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

8.9 
Wygenerowanie miniwyciągu  (listy 
ostatnich 10 transakcji) w bankomatach 
świadczących taką usługę  

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8.10 
Zmiana numeru PIN w bankomatach 
świadczących taką usługę  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8.11 
Wygenerowanie nowego numeru PIN na 
wniosek użytkownika karty 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8.12 
Wydanie karty w miejsce karty trwale  
zablokowanej 11) 

15,00 zł  15,00 zł  15,00 zł  15,00 zł  20,00 zł 20,00 zł 

8.13 
Ubezpieczenie bezpieczna karta Visa dla 
Posiadaczy/Użytkowników kart 
debetowych (opłata miesięczna)12)  

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 

ROZDZIAŁ II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH (RACHUNKI PŁATNICZE) 

Lp. 
Wyszczególnienie czynności 

 
Rachunek oszczędnościowy w 

złotych 

Rachunek dla rad rodziców i 
innych jednostek 
organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 
prawnej13) 

1 Prowadzenie rachunku – miesięcznie  0,00 zł    7,50 zł 3) 

2 Wpłata gotówki (za wpłatę) 0,00 zł 0,00 zł 
3 Wypłata gotówki 7) 0,00 zł 0,00 zł 
4 Polecenie przelewu (od przelewu): 

4.1 polecenie przelewu wewnętrznego (w ramach rachunków prowadzonych w Banku)  0,00 zł 1,29 zł 
4.2 polecenie przelewu w złotych na rachunki w innych bankach krajowych: 

4.2.1 w systemie ELIXIR 2,90 zł 2,90 zł 
4.2.2 w systemie Express ELIXIR (przelew natychmiastowy) 20,00 zł x 

4.2.3 w systemie SORBNET  30,00 zł 30,00 zł 
 

ROZDZIAŁ III. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Pol-Konto Senior, Pol-Konto 

Student, Pakiet dla Młodych, Pakiet 
dla Ciebie 

Pol-Konto, ROR, Konto Młodzieżowe, 
Rachunek oszczędnościowy w złotych 

1 Transakcje płatnicze wychodzące: 
1.1 Polecenie przelewu SEPA: 

1.1.1 złożone w placówce Banku na rachunek w innym banku w kraju 15,00 zł 15,00 zł 

1.1.2 złożone w placówce Banku na rachunek w innym banku poza krajem 3,50 zł 
Pol-Konto, ROR: 4,00 zł 

Konto Młodzieżowe: 4,00 zł 
Rachunek oszczędnościowy w złotych: 2,90 zł 

1.1.3 złożone za pośrednictwem SBI na rachunek w innym banku w kraju 10,00 zł 10,00 zł 

1.1.4 
złożone za pośrednictwem SBI  na rachunek w innym banku poza 
krajem 

Pol-Konto Senior: 0,89 zł 
Pol-Konto Student: 0,89 zł 
Pakiet dla Młodych: 0,00 zł 

Pakiet dla Ciebie: 0,00 zł 8) / 0,89 zł 

Pol-Konto, ROR: 1,00 zł 
Konto Młodzieżowe: 0,00 zł 

Rachunek oszczędnościowy w złotych: 2,90 zł 

1.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT  20,00 zł  30,00 zł 
1.3 Polecenie wypłaty: 

1.3.1 złożone w placówce Banku  0,25% min.30,00zł max.200,00 zł 0,25% min.30,00zł max.200,00 zł 
1.3.2 złożone za pośrednictwem SBI  0,20% min.30,00zł max.200,00 zł 0,20% min.30,00zł max.200,00 zł 
1.4 Polecenie przelewu w walucie obcej na rachunki w innych bankach krajowych: 

1.4.1 złożone w placówce Banku  0,25% min.30,00zł max.200,00 zł 0,25% min.30,00zł max.200,00 zł 
1.4.2 złożone za pośrednictwem SBI  0,20% min.30,00zł max.200,00 zł 0,20% min.30,00zł max.200,00 zł 

2 Transakcje płatnicze przychodzące: 

2.1 Realizacja otrzymywanych przelewów SEPA 

2.1.1 z innych banków krajowych 15,00 zł 15,00 zł 
2.1.2 z innych banków poza krajem 0,00 zł 0,00 zł 
2.2 Realizacja otrzymywanych przelewów TARGET/SWIFT  0,00 zł 0,00 zł 

2.3 
Realizacja otrzymywanych poleceń wypłaty, polecenia przelewu w 
walucie obcej  (z dyspozycją opcji kosztowej BEN lub SHA) 

0,10% min. 20,00zł  
max. 100,00 zł 

0,20%, min. 40,00,  
max 200,00 zł 

2.4 
Realizacja otrzymywanych poleceń wypłaty polecenia przelewu w 
walucie obcej (z dyspozycją opcji kosztowej OUR) 

0,00 zł 0,00 zł 

                                                 
10)  Bankami współpracującymi są: Santander Bank Polska, Banki Spółdzielcze i ich banki zrzeszające tj. Grupa Banku BPS oraz Grupa SGB.            
11) Opłata jest pobierana, gdy wniosek o wydanie karty debetowej został złożony w terminie 90 dni kalendarzowych od daty trwałego zablokowania poprzedniej karty. 
12) Miesięczna opłata za ochronę ubezpieczeniową pobierana jest łącznie z miesięczną opłatą za użytkowanie karty. 
13) Dotyczy rachunków będących w ofercie do dnia 23.10.2012 r. 



 

3 Dodatkowe opłaty z tytułu realizacji przelewów w walucie obcej i/lub poleceń wypłaty 14) 

3.1 realizacja w trybie pilnym w EUR, GBP, USD, PLN 120,00 zł 120,00 zł 

3.2 
zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane  
„z góry” w przypadku opcji kosztowej „OUR” (wszystkie koszty 
pokrywa zleceniodawca) 

100,00 zł 100,00 zł 

3.3 opłata NON-STP  40,00 zł 40,00 zł 

4 
Zlecenie poszukiwania/zmiany/korekty przelewu w obrocie 
dewizowym/postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
klienta 

95,00 zł + koszty banków trzecich 95,00 zł + koszty banków trzecich 

5 
Zwrot przelewu w obrocie dewizowym (polecenia przelewu w 
walucie obcej, polecenia przelewu SEPA, polecenia wypłaty) 
wysłanego z Banku, wykonany przez bank trzeci 

50,00 zł + koszty banków trzecich 50,00 zł + koszty banków trzecich 

6 
Anulowanie przez zleceniodawcę zrealizowanego przez Bank 
przelewu w obrocie dewizowym (polecenia przelewu w walucie 
obcej, polecenia przelewu SEPA, polecenia wypłaty) 

20,00 zł + koszty banków trzecich 20,00 zł + koszty banków trzecich 

7 
Wydanie pisemnego potwierdzenia realizacji przelewu w obrocie 
dewizowym 

10,00 zł 10,00 zł 

 

ROZDZIAŁ IV. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Rachunek 

oszczędnościowy w 
złotych 

Rachunek dla rad rodziców 
i innych jednostek 

organizacyjnych nie 
posiadających osobowości 

prawnej 12) 

Pol-Konto Senior, Pol-
Konto Student, Pakiet 

dla Młodych, Pakiet dla 
Ciebie, Pol-Konto, ROR, 

Konto Młodzieżowe 

1 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 

1.1 wyciągi udostępniane/przekazywane w formie elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
1.2 wyciągi papierowe przekazywane drogą pocztową listem zwykłym: 

1.2.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
1.2.2 częściej niż raz w miesiącu (za każdy wyciąg) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

1.3 
sporządzenie duplikatu wyciągu/duplikaty zestawienia opłat lub historii 
konta (za każdą stronę) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

2 Powiadamianie SMS -usługa SMS Kontakt (opłata miesięczna) 15) x x 5,00 zł 
3 Wydanie blankietów czekowych – za jeden blankiet x 0,70 zł x 

4 
Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia w Placówkach Banku, realizacji 
wypłat z utraconych blankietów czekowych 

x 15,00 zł x 

5 Inne opłaty: 

5.1 
Wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie transakcji płatniczej 
(np. przelew, wpłata, wypłata) 0,00 zł 16) / 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 16) / 5,00 zł 

5.2 
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu 
rachunku wraz z jego numerem i/lub wysokością obrotów i salda 

15,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 

5.3 

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o 
wysokości obrotów i salda, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub 
jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów oraz, że 
rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia 

36,90 zł 10,00 zł 36,90 zł 

5.4 
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 
takiego tytułu – za każdy przelew na rzecz uprawnionego do 
prowadzenia egzekucji 

0,00 zł 
0,00 zł 0,00 zł 

5.5 
Za wysłane wezwanie do zapłaty z tytułu zadłużenia przeterminowanego 
listem poleconym (za każde wysłane wezwanie) 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.6 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w 
systemie CBD-DZ)  

10,00 zł 
x 10,00 zł 

5.7 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w 
sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na 
wypadek jego śmierci (za dokument) 

10,00 zł x 10,00 zł 

5.8 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa (za dokument) 0,00 zł 17) / 10,00 zł x 0,00 zł 17) / 10,00 zł 
5.9 Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów x 10,00 zł x 

5.10 
Przekształcenie rachunku wspólnego na indywidualny lub 
indywidualnego na wspólny 

10,00 zł x 10,00 zł 

5.11 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
5.12 Opłata za nieodebranie gotówki zamówionej do wypłaty. 0,15% min. 50,00 zł 0,15% min. 50,00 zł 0,15% min. 50,00 zł 

5.13 
Wystąpienie o zwrot błędnie przelanych środków na rachunek 
prowadzony w innym banku lub wymiana informacji z innym bankiem w 
sprawie błędnie przelanych środków. 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

5.14 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20,00 zł x x 

5.15 Naliczenie premii gwarancyjnej od wkładów mieszkaniowych 30,00 zł x x 

5.16 Umorzenie książeczki oszczędnościowej 10,00 zł x x 

 
 
Obowiązuje od 15.12.2019 r. 
 
 

 

                                                 
14) Dodatkowe opłaty mogą pobierane w związku z realizacją polecenia wypłaty oraz polecenia przelewu w walucie obcej. 
15) Miesięczną opłatę za usługę SMS Kontakt pobiera się „z dołu” ostatniego dnia każdego miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym usługę udostępniono. W 

przypadku  rezygnacji z usługi SMS Kontakt w trakcie miesiąca kalendarzowego, ostatnia opłata jest pobierana w dniu złożenia rezygnacji z usługi, proporcjonalnie za ilość dni 
kalendarzowych, w czasie których usługa była aktywna. 

16) Opłata wynosi 0,00 zł za dokumenty sporządzane bezpośrednio po obciążeniu/uznaniu Konta kwotą zlecenia płatniczego. 
17) Opłata za przyjęcie, zmianę lub odwołanie pełnomocnictwa wynosi 0,00 zł jeżeli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy. Za odwołanie pełnomocnictwa i  

jednoczesne ustanowienie nowego pobierana jest tylko jedna opłata. 


