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Załącznik nr 1 do Taryfy prowizji i opłat bankowych  

BS w Brodnicy dla klientów instytucjonalnych  

 
 
ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE 

Lp. Wyszczególnienie czynności 
Mikro 1) 

przedsiębiorcy 
Rolnicy 2) Instytucje 3) 

niekomercyjne  
Wspólnoty 

mieszkaniowe 
Pozostali klienci 
instytucjonalni 

1 
Otwarcie rachunku w złotych i/lub w walucie obcej (EUR, 
USD, GBP, SEK), rachunku VAT 

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

2 Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku 4) 

2.1 bez dostępu do usług bankowości internetowej 

2.1.1 rachunek bieżący i/lub pomocniczy w złotych 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2.1.2 rachunek bieżący i/lub pomocniczy w walucie obcej 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2.2 z dostępem do bankowości internetowej – z autoryzacją mTokenem lub aplikacją mobilną 5) 

2.2.1 rachunek bieżący w złotych i/lub w walucie obcej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

2.2.2 
rachunek pomocniczy w złotych i/lub w walucie obcej  
(od każdego rachunku) 

7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2.3 z dostępem do bankowości internetowej – z autoryzacją kodem SMS 5) 

2.3.1 rachunek bieżący w złotych i/lub w walucie obcej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 25,00 zł  25,00 zł 

2.3.2 
rachunek pomocniczy w złotych i/lub w walucie obcej  
(od każdego rachunku) 

15,00 zł 15,00 zł 7,50 zł 15,00 zł 15,00 zł 

2.4 z dostępem do bankowości internetowej – z autoryzacją kartą chipową lub tokenem VASCO 5)  

2.4.1 rachunek bieżący w złotych i/lub w walucie obcej 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

2.4.2 
rachunek pomocniczy w złotych i/lub w walucie obcej  
(od każdego rachunku) 

7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 15,00 zł 

2.5 rachunku VAT 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Wpłata własna gotówki 

3.1 Wpłata na rachunek w złotych i/lub w walucie obcej 6) 

3.1.1 w placówce Banku  
0,25% 

min. 10,00 zł 
0,20% 

min. 5,00 zł 
0,20% 

min. 5,00 zł 
0,25% 

min. 10,00 zł 
0,25% 

min. 10,00 zł 

3.1.2 
w formie zamkniętej w placówce Banku lub za pomocą wrzutni 
(od każdego wrzutu w opakowaniu stosowanym przez Bank) 

0,20% 
min. 8,00 zł 

0,15% 
min. 5,00 zł 

0,15% 
min. 5,00 zł 

0,20% 
min. 8,00 zł 

0,20% 
min. 8,00 zł 

3.2 Dodatkowe opłaty związane z obsługą wpłat gotówkowych 

3.2.1 
Wpłata otwarta w złotych zawierająca bilon powyżej  
50 sztuk (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie) 

1,50%  
min. 10,00 zł 

1,50%  
min. 10,00 zł 

1,50%  
min. 10,00 zł 

1,50%  
min. 10,00 zł 

1,50%  
min. 10,00 zł 

3.2.2 
Dodatkowa opłata za wpłatę gotówki w stanie 
nieuporządkowanym (wpłata dokonywana w banknotach) 

0,60%  
min. 10,00 zł 

0,60%  
min. 10,00 zł 

0,60%  
min. 10,00 zł 

0,60%  
min. 10,00 zł 

0,60%  
min. 10,00 zł 

3.2.3 
Wystawienie protokołu różnicy kasowej występującej po 
przeliczeniu wpłaty gotówkowej w formie zamkniętej 

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

4 Wypłata gotówki 7) 8) 

4.1 wypłata gotówki w złotych  
0,25% 

min. 10,00 zł 
0,20% 

min. 5,00 zł 
0,20% 

min. 5,00 zł 
0,25% 

min. 10,00 zł 
0,25% 

min. 10,00 zł 

4.2 wypłata gotówki w walucie obcej 9) 
0,25% 

min. 10,00 zł 
0,20% 

min. 5,00 zł 
0,20% 

min. 5,00 zł 
0,25% 

min. 10,00 zł 
0,25% 

min. 10,00 zł 

4.3 
Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w przypadku braku 
wymaganego wcześniejszego awizowania wypłaty10) 

0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 

4.4 
Niepodjęcie kwoty wypłaty gotówki w terminie uzgodnionym z 
Bankiem – dotyczy złotych i każdej waluty obcej  
(od kwoty niepodjętej) 

0,15%  
min 50,00 zł 

0,15%  
min 50,00 zł 

0,15%  
min 50,00 zł 

0,15%  
min 50,00 zł 

0,15%  
min 50,00 zł 

 
Wszystkie stawki zawarte w Taryfie prowizji i opłat są stawkami brutto. 
 

1) mikro przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek zatrudniające do 9 osób włącznie (wielkość zatrudnienia obejmuje osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę łącznie z właścicielem i współwłaścicielem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą). 

2) rolnicy - osoby fizyczne, których głównym źródłem dochodów jest produkcja rolnicza. 
3) instytucje niekomercyjne - instytucje niekomercyjne stanowiące odrębne jednostki prawne działające na rzecz gospodarstw domowych, których podstawowe przychody, 

pomijając uzyskiwane z okazjonalnej sprzedaży, stanowią dobrowolne wpłaty pieniężne lub wkłady w naturze od gospodarstw domowych, dotacje instytucji rządowych  
i samorządowych, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych. 

4) opłatę za prowadzenie rachunku pobiera się z góry do 5 dnia każdego miesiąca. Rachunki otwarte po dniu pobrania opłaty, zwolnione są z niej za miesiąc, w którym 
rachunek otwarto. 

5) w przypadku korzystanie przez Użytkowników sytemu bankowości internetowej z różnych metod autoryzacji opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest wg stawki 
wyższej. 

6) Bank nie przyjmuje wpłat w bilonie walut obcych. 
7) Awizowania wymagają wypłaty gotówki w kwocie powyżej 15 000 zł, które należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 1 dzień roboczy przed dniem wypłaty,  

do godz. 13.00. Odbiór zamówionej kwoty w dniu wypłaty po godz. 12.30. Odwołania awizowania można dokonać z takim samym wyprzedzeniem jak określone powyżej. 
8) Awizowania wymagają wypłaty gotówki w kwocie powyżej 1000 każdej z walut obcych, które należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych przed 

terminem wypłaty do godz. 13.00. Odbiór zamówionej kwoty w dniu wypłaty po godz. 12.30. Odwołania awizowania można dokonać z takim samym wyprzedzeniem jak 
określone powyżej. 

9) 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. 

10) prowizję pobiera się od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania. Wypłata realizowana jest pod warunkiem dostępności środków  
w Oddziale Banku. 
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5 Przelewy  

5.1 Przelew w złotych lub w walucie obcej na rachunek rozliczeniowy w Banku składany w: 

5.1.1 w placówce Banku 11) 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.1.2 w systemie bankowości internetowej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

5.2 
Przelew w złotych lub w walucie obcej na rachunek lokaty 
terminowej w Banku 

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

5.3 Przelew w złotych na rachunek w innym banku do realizacji w systemie ELIXIR składany w: 

5.3.1 w placówce Banku 11) 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

5.3.2 w systemie bankowości internetowej 12) 

5.3.2.1 
z autoryzacją mTokenem lub aplikacją mobilną lub kartą 
chipową  

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

5.3.2.2 z autoryzacją kodami SMS 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 1,35 zł 

5.4 Przelew w złotych na rachunek w innym banku do realizacji w systemie Express ELIXIR składany w: 

5.4.1 w placówce Banku  20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

5.4.2 w systemie bankowości internetowej 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

5.5 
Przelew w złotych na rachunek w innym banku do 
realizacji w systemie SORBNET  

30,00 zł 
 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

6 Zlecenia stałe  

6.1 Rejestracja/ modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego 

6.1.1 w placówce Banku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

6.1.2 w systemie bankowości internetowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.2 Realizacja zlecenia stałego  

6.2.1 na rachunki prowadzone w Banku 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6.2.2 na rachunki prowadzone w innych bankach 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

7 Polecenie zapłaty 

7.1 
Przyjęcie/odmowa przyjęcia oraz modyfikacja lub 
odwołanie zgody do obciążania rachunku przez 
wierzyciela – odbiorcę płatności (od każdej zgody) 

7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 7,50 zł 

7.2 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku wierzyciela 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

7.3 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

7.4 
Odmowa realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z tytułu 
braku środków na rachunku  

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

8 
Usługa automatycznej identyfikacji przychodzących 
płatności na rachunki wirtualne 

0,20 zł 13) 0,20 zł 13) 0,20 zł 13) 0,20 zł 13) 0,20 zł 13) 

9 Bankowość internetowa 

9.1 wydanie pierwszego urządzenia autoryzującego: 

9.1.1 karty mikroprocesorowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.1.2 czytnika kart mikroprocesorowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.2 każdego kolejnego: 

9.2.1 karty mikroprocesorowej 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 

9.2.2 czytnika kart mikroprocesorowych 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 120,00 zł 

9.3 udostępnienie tokena mobilnego (mToken) 0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.4 
kod autoryzacyjny wysłany w formie SMS – za każdy 
wysłany SMS 

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

9.6 
Wizyta pracownika Banku na życzenie posiadacza 
rachunku - za każdą rozpoczętą godzinę 

50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

10 Karty debetowe Visa Business, Visa Business Silver 

10.1 Wydanie/wznowienie karty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10.2 Miesięczna opłata za użytkowanie karty 

10.2.1 Visa Business  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

10.2.2 Visa Business Silver 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

10.3 Wydanie duplikatu karty 

10.3.1 Visa Business 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

10.3.2 Visa Business Silver 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

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

10.5 Dokonanie transakcji bezgotówkowej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 
11) w ramach opłaty za przelew może być również realizowany przelew na podstawie dyspozycji ustnej klienta, ze wskazaniem niezbędnych informacji do zrealizowania tego 

przelewu, potwierdzony dokumentem wystawionym z systemu finansowo-księgowego Banku i podpisanym przez klienta na dowód wydanej dyspozycji. 
12)  w przypadku gdy do realizacji przelewu wymagane jest współdziałanie Użytkowników systemu bankowości internetowej, którzy korzystają z różnych metod autoryzacji, 

opłata za przelew pobierana jest wg stawki właściwej dla ostatniej zastosowanej metody autoryzacji. 
13) Dyrektor Oddziału Banku jest uprawniony do ustalenia indywidualnej stawki opłaty za rozliczenie płatności na rachunek wirtualny. Ustalanie indywidualnej stawki winno być 

poprzedzone analizą dochodowości danego podmiotu. 



 3 

10.6 Wypłata gotówki 

10.6.1 w bankomatach Banku i banków współpracujących 14) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10.6.2 w innych bankomatach w kraju  1,5% min. 5,00 zł 
1,5% min. 5,00 

zł 
1,5% min. 5,00 zł 1,5% min. 5,00 zł 1,5% min. 5,00 zł 

10.6.3 w bankomatach za granicą 1,5% min. 5,00 zł 
1,5% min. 5,00 

zł 
1,5% min. 5,00 zł 1,5% min. 5,00 zł 1,5% min. 5,00 zł 

10.6.4 w kasie innego banku 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 

10.6.5 w kasie innego banku za granicą 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 

10.6.6 poprzez usługę cash back 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10.6.7 awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 150,00 zł 

10.7 
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 
świadczących taką usługę 14) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

10.8 
Wygenerowanie miniwyciągu (listy ostatnich 10 transakcji) 
w bankomatach świadczących taką usługę 14) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

10.9 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką 
usługę 14) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

10.10 
Wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek 
Posiadacza karty/Użytkownika karty 

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

10.11 
Wydanie karty w miejsce karty nieodwracalnie 
zablokowanej 

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

10.12 Miesięczna opłata za ochronę ubezpieczeniową dla Posiadaczy/Użytkowników kart debetowych (dobrowolne)  

10.12.1 Bezpieczna karta Visa Business  4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

10.12.2 Bezpieczna karta Visa Business Silver  4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

11 Czeki krajowe 

11.1 Za wydanie blankietu czeku 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

11.2 Potwierdzenie czeku – za każdy czek 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

11.3 Inkaso czeku 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 9,00 zł 

11.4 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

12 Inne opłaty 

12.1 

Opłata za utrzymywanie wysokiego salda na rachunkach 
bieżących lub pomocniczych w EUR (opłata pobierana w 
przypadku gdy stopa depozytowa w EUR ogłaszana przez 
Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy 
miesiąca za który jest naliczana osiągnie wartość  ujemną 
oraz średniomiesięczne saldo na wszystkich rachunkach 
w EUR przekroczy wartość 100 tys. EUR)15) 

- - - - 

1/12 wartości 
bezwzględnej stopy 
depozytowej w EUR 

ogłaszanej przez 
Europejski Bank 

Centralny (na ostatni 
dzień roboczy 

miesiąca, za który 
opłata jest naliczana) 

od 
średniomiesięcznego 

salda na rachunku 

  

ROZDZIAŁ II. RACHUNKI LOKAT 

Lp. Wyszczególnienie czynności Wszystkie rachunki 

1 Otwarcie rachunku lokaty w złotych i/lub w walucie obcej (EUR, USD, GBP) 0,00 zł 
2 Prowadzenie rachunku lokaty 0,00 zł 
3 Wpłata gotówki 6) 0,00 zł 
4 Wypłata gotówki 7) 8) 

4.1 wypłata gotówki w złotych  0% 
4.2 wypłata gotówki w złotych w walucie obcej 9) 0% 

4.3 
Opłata dodatkowa za wypłatę gotówkową w przypadku braku wymaganego wcześniejszego awizowania wypłaty  
(pod warunkiem dostępności środków w Oddziale Banku) 11) 

0,15% 

5 Przelew krajowy 
5.1 przelew w złotych lub w walucie obcej na rachunek w Banku 0,00 zł 
5.2 przelew w złotych na rachunek w innym banku 15,00 zł 

 

ROZDZIAŁ III. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Wyszczególnienie czynności Wszystkie rachunki 

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 
1.1.2 złożone w placówce Banku na rachunek w innym banku poza krajem 10,00 zł 16) / 15,00 zł 
1.1.3 złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej na rachunek w innym banku w kraju  10,00 zł 
1.1.4 złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej na rachunek w innym banku poza krajem  

1.1.4.1 z autoryzacją mTokenem lub kartą chipową 1,00 zł 
1.1.4.2 z autoryzacją kodami SMS 1,35 zł 

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

1.3.1 złożone w placówce Banku  0,25% min.30,00zł max.200,00 zł 
1.3.2 złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 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 
1.4.2 złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej 0,20% min.30,00zł max.200,00 zł 

 
14) Bankami współpracującymi są: Santander Bank Polska, Banki Spółdzielcze i ich banki zrzeszające tj. Grupa Banku BPS oraz Grupa SGB. 
15) Opłata pobierana miesięcznie, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, za który jest naliczana. 
16) Opłata wynosi 10,00 zł w przypadku przelewów składanych przez klientów zaklasyfikowanych do segmentu „Rolnik” lub „Instytucje niekomercyjne” 
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2 Transakcje płatnicze przychodzące: 

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

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

0,10% min.20,00 zł max. 100,00 zł 
2.4 Realizacja otrzymywanych poleceń wypłaty, polecenia przelewu w walucie obcej (z dyspozycją opcji kosztowej OUR) 0,00 zł 
3 Dodatkowe opłaty z tytułu realizacji przelewów w walucie obcej i/lub poleceń wypłaty17): 

3.1 realizacja w trybie pilnym 18) w EUR, GBP, USD, PLN 120,00 zł 
3.2 

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

100,00 zł 

3.3 opłata NON-STP  40,00 zł 

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

120,00 zł + koszty banków 
trzecich 

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

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 

7 Wydanie pisemnego potwierdzenia realizacji przelewu w obrocie dewizowym 20,00 zł 
8 Wydanie potwierdzenia realizacji przelewu w obrocie dewizowym w formie elektronicznej 10,00 zł 

 

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 zł19) / 10,00 zł 20) 
1.2.2 częściej niż raz w miesiącu (za każdy wyciąg) 10,00 zł 
1.3 wyciąg udostępniony w formacie JPK – przekazywany na płycie CD 50,00 zł 
1.4 sporządzenie duplikatu wyciągu/duplikaty zestawienia opłat lub historii rachunku 20,00 zł  
2 Powiadamianie SMS - usługa SMS Kontakt (opłata miesięczna od każdego rachunku objętego usługą) 10,00 zł 
3 Miesięczna opłata za usługę telefonicznego udzielania informacji o rachunkach 20,00 zł 
4 Inne opłaty: 

4.1 Wydanie dokumentu potwierdzającego wykonanie transakcji płatniczej (np. przelew, wpłata, wypłata) 0,00 zł 21) / 10,00 zł 

4.2 
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia o posiadaniu rachunku wraz z jego numerem i/lub 
wysokością obrotów i salda na dzień bieżący lub wskazany dzień i nie dłużej niż 12 m-cy wstecz od daty zamówienia 

65,00 zł 

4.3 
Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku opinii o rachunku i/lub o wysokości obrotów i salda, współpracy oraz,  
że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia egzekucyjnego (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno-
finansowej) na dzień bieżący lub wskazany dzień i nie dłużej niż 12 m-cy wstecz od daty zamówienia  

130,00 zł 

4.4 Inne, nieuwzględnione powyżej w Taryfie zaświadczenia i opinie 250,00 zł 

4.5 
Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za każdy przelew na rzecz 
uprawnionego do prowadzenia egzekucji 

20,00 zł 

4.6 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa (za dokument) 20,00 zł 
4.7 Zmiana karty wzorów podpisów 20,00 zł 
4.8 Rozpatrzenie reklamacji 0,00 zł 
4.9 Wystąpienie o anulowanie przelewu przyjętego do realizacji przez Bank (jeżeli jest to możliwe) 20,00 zł 

4.10 
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 

4.11 
Obsługa dyspozycji zamknięcia rachunku bieżącego złożonej w okresie 12 miesięcy od daty otwarcia (na wniosek 
Klienta) 

100,00 zł 

4.12 
Przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów 
zawieranych przez Posiadacza rachunku z innymi bankami lub instytucjami. 

100,00 zł 

4.13 Opłata za przelew na rzecz organu egzekucyjnego prowadzącego postępowanie egzekucyjne z rachunku  30,00 zł 

4.14 
Realizacja zgody naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na wskazany rachunek 
bankowy  

40,00 zł 

4.15 Za wydanie pierwszego klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego 0,00 zł 
4.16 Za wydanie kolejnego klucza do drzwiczek wrzutni skarbca nocnego 20,00 zł 
4.17 Wydanie kasety plastikowej do wrzutni lub jej wymiana w przypadku zniszczenia poprzedniej -  jednorazowo 100,00 zł 

4.18 
Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym 
rewidentom) , na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od rachunku 

100,00 zł   

4.19 
Sporządzenie i przekazanie uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego  
z wyłączeniem komorników sądowych, pisemnej informacji stanowiącej tajemnicę bankową - od każdej informacji 22) 

30,00 zł  

4.20 
Opłata za udzielenie podmiotom uprawnionym zbiorczej informacji o rachunkach prowadzonych  
w bankach lub spółdzielczych kasach oszczędnościowo kredytowych na terenie Polski (od zapytania) 

25,00 zł 

4.21 Za czynności nietypowe, nieprzewidziane w Taryfie do negocjacji  
5 Obsługa weksli wystawionych w złotych 

5.1 inkaso weksla otrzymanego do wykupu przez posiadacza rachunku 
0,20% min. 25,00 zł  

max. 200,00 zł 
5.2 odmowa zapłaty weksla – od jednego weksla 20,00 zł 
5.3 zwrot weksla nie zainkasowanego do podawcy lub banku podawcy - od jednej wysyłki 10,00 zł 

  Obowiązuje: od 30.09.2022 r.  

 
17) Dodatkowe opłaty mogą pobierane w związku z realizacją polecenia wypłaty oraz polecenia przelewu w walucie obcej. 
18) 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. 
19) Opłata wynosi 0,00 zł w przypadku klientów, którzy nie korzystają z systemu bankowości internetowej  
20) Opłata będzie pobierana od momentu udostępnienia wyciągów w systemie bankowości internetowej 
21) Opłata wynosi 0,00 zł za dokumenty sporządzane bezpośrednio po obciążeniu/uznaniu rachunku kwotą zlecenia płatniczego. 
22) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności w 

niepobieraniu opłat. 

 


