
 

Załącznik Nr 1 do  
Uchwały Nr 38/2023 
Zarządu Banku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla 

klientów indywidualnych  

 

Obowiązuje od dnia 03.04.2023r. 
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Zasady pobierania opłat i prowizji 

1. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla Klientów Indywidualnych ma 
zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie, 
zwanego dalej Bankiem, oraz przeprowadzanych za pośrednictwem bankowości elektronicznej. 

2. W przypadku transakcji wyrażonych w walutach obcych podstawę ustalenia opłat i prowizji stanowi równowartość  
w złotych kwoty transakcji. 

3. Opłaty i prowizje ustalane i pobierane są w złotych polskich, za wyjątkiem Kart debetowych EURO. 
4. Jeżeli opłaty i prowizje wnoszone są w walucie obcej dokonuje się ich przeliczenia zgodnie ze średnim kursem NBP 

obowiązującym w dniu pobrania za wyjątkiem, operacji wykonywanych przy użyciu kart płatniczych – przeliczanych 
zgodnie z zawartymi umowami. 

5. Opłaty i prowizje pobierane są w następujących okresach: 
a) pobierane miesięcznie – ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego lub w ostatnim dniu obowiązywania umowy, 
b) ustalone indywidualnie – w terminach określonych w umowie, 
c) przelewy, polecenia zapłaty, zlecenia stałe, monity – w chwili wykonania czynności, 
d) za pozostałe usługi – w chwili przyjęcia dyspozycji lub na koniec dnia, w którym złożono dyspozycję. 

6. W przypadku kosztów pośredniczących instytucji zagranicznych wyrażonej w walucie innej niż waluta transakcji, 
przeliczenie następuje według kursu średniego NBP z dnia pobrania kosztów. 

7. Koszty opłat i prowizji ponosi zleceniodawca transakcji chyba, że umowa stanowi inaczej lub Bank wyrazi zgodę na 
taką formę. 

8. Posiadacz rachunku zobowiązany jest zapewnić w terminach wymienionych w pkt 5 środki pieniężne niezbędne na 
pokrycie opłat i prowizji, a w przypadku braku środków Bank pobierze zaległe opłaty i prowizje z pierwszych 
wpływów na rachunek. 

9. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu według zasad ogólnych. 
10. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS Krasnystaw z instytucjami lub 

podmiotami gospodarczymi, na zlecenie których dokonywane są operacje, Bank pobiera prowizję lub opłatę  
w wysokości określonej w umowie. 

11. Za wykonywanie czynności zleconych przez inny bank, BS Krasnystaw pobiera prowizję lub opłatę w wysokości 
uzgodnionej z tym bankiem w umowie. 

12. W przypadku operacji dewizowych pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne 
podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

13. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 
a) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów zaciągniętych w Banku, 
b) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 
c) spłat innych zobowiązań wobec Banku. 

14. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku i za miesiąc, w którym rachunek zamknięto. 
15. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym nastąpiło wydanie karty i za miesiąc, w którym karta została zastrzeżona. 
16. Bank nie realizuje transakcji walutowych w bilonie. W przypadku kwot niższych niż najniższy nominał banknotu  

w danej walucie, wypłata następuje w formie równowartości w złotych polskich. 
17. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej 

do godziny 12.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić wypłata. Od nieawizowanych wypłat 
pobiera się dodatkową prowizję w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję od kwoty awizowanej- opłata pobierana jest z konta klienta następnego 
dnia po wyznaczonym przez klienta terminu odbioru gotówki. 
 
 

 
 

mailto:bs.krasnystaw@pro.onet.pl


BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE 
22-300 Krasnystaw ul. Mostowa 25 
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,  VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000104200,  
NIP 5640001749, tel. (082) 576 27 65; 576 37 35; 576 17 18; fax (082) 576 31 67 e-mail: bs.krasnystaw@pro.onet.pl    www:bskrasnystaw.pl 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

 
3 

 

I. OBSŁUGA KASOWA I SKARBCOWA Tryb pobierania Opłata 

1. WPŁATY GOTÓWKOWE  

1) na rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie za każdą dyspozycję 0,00 zł 

2) na rachunki: 
• Gmin i Urzędów Gmin – Krasnystaw, Fajsławice, Łopiennik Górny, Siennica 

Różana, Gorzków, Rudnik, Żółkiewka, Turobin, Nielisz; 
• Miasta Krasnystaw i Urzędu Miasta Krasnystaw; 
• Powiatu Krasnostawskiego i Starostwa Powiatowego; 
• Jednostek organizacyjnych w/w jednostek samorządu terytorialnego 

prowadzone w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie i innych bankach 

za każdą dyspozycję 0,00 zł 

3) na rachunki Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik” Siennica Nadolna za każdą dyspozycję 0,00 zł 
4) na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego  za każdą dyspozycję 10,00 zł  
5) na rachunki prowadzone w innych bankach krajowych za każdą dyspozycję 0,50% od kwoty nie mniej niż 4,50 zł i nie więcej niż 300,00zł 

2. CZYNNOŚCI SKARBCOWE  
1) za zmianę krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały za każdą dyspozycję 1,00% wartości nie mniej niż 20,00 zł 

2) za złożenie depozytu złożony przez Posiadacza rachunku miesięcznie 
 

20,00 zł od każdego depozytu (za każdy rozpoczęty miesiąc) 

3) depozyt złożony jako zabezpieczenie wierzytelności Banku Spółdzielczego w 
Krasnymstawie miesięcznie 0,00 zł 
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II. RACHUNKI BANKOWE  Tryb 
pobierania ROR  Konto dla 

oszczędnych 
KONTO 
za 0 zł 1) 

DOBRY 
START 

Konto 
Student 

A. „Obsługa 
zasiłków” 

B. „KRUS” 
eROR2) PRP 16) Pozostali 

Klienci 3) 

1. OTWARCIE RACHUNKU  
1) otwarcie Rachunku oszczędnościowo- 

rozliczeniowego jednorazowo 0,00 zł n/d 

2) zmiana typu rachunku na eROR jednorazowo 10,00 zł 0,00 zł 10,00 zł n/d 0,00 zł n/d 
3) zmiana typu rachunku na „Konto za 0 zł” jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł n/d 0,00 zł 10,00 zł 0,00 zł n/d 
4) otwarcie lub likwidacja rachunku  

terminowej lokaty oszczędnościowej6) jednorazowo 0,00 zł 

5) otwarcie rachunku walutowego 4) jednorazowo 0,00 zł 
6) otwarcie rachunku oszczędnościowego 

dla dzieci „Konto na Start” jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0,00 zł A. n/d 
B. 0,00 zł 0,00 zł n/d 

2. PROWADZENIE RACHUNKU  
1) prowadzenie Rachunku oszczędnościowo- 

rozliczeniowego miesięcznie 8,00 zł 11) 30) 15,00 zł/ 
18,00 zł13) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 0,00 zł n/d 

2) Prowadzenie rachunku terminowej lokaty 
oszczędnościowej miesięcznie 0,00 zł 

3) Prowadzenie rachunku walutowego 4) miesięcznie 8,00 zł  
4) Prowadzenie rachunku 

oszczędnościowego dla dzieci „Konto na 
Start” 

miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł n/d 0,00 zł A. n/d 
B. 0,00 zł 0,00 zł n/d 

3. PRZELEWY  
1) składane w placówce na rachunki 

prowadzone w BS Krasnystaw  
za każdą 

dyspozycję 2,00 zł30) 3,50 zł 0,00 zł n/d 

2) składane w placówce na rachunki 
bankowe prowadzone przez inne banki  

za każdą 
dyspozycję 5,00 zł30) 5,00 zł 7,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 0,00 zł 8)/ 

5,00 zł n/d 

3) na rachunki prowadzone w BS 
Krasnystaw składane za pomocą 
bankowości elektronicznej 

za każdą 
dyspozycję 0,00 zł n/d 

4) na rachunki prowadzone w innych 
bankach składane za pomocą bankowości 
elektronicznej 

za każdą 
dyspozycję 0,50 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 0,50zł 1,00 zł 0,50 zł 0,00 zł 8) 

/ 0,50 zł n/d 

5) przelew w systemie SORBNET  za każdą 
dyspozycję 25,00 zł n/d 

6) przelew ekspresowy w systemie 
BlueCash25) 

za każdą 
dyspozycję 7,00 zł n/d 
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II. RACHUNKI BANKOWE  Tryb 
pobierania ROR  Konto dla 

oszczędnych 
KONTO 
za 0 zł 1) 

DOBRY 
START 

Konto 
Student 

A. „Obsługa 
zasiłków” 

B. „KRUS” 
eROR2) PRP 16) Pozostali 

Klienci 3) 

7) wydanie potwierdzenia przelewu w chwili 
złożenia dyspozycji 

za każdy 
dokument 0,00 zł 

4. CZEKI  

1) Wydanie blankietu za każdy 
dokument 2,00 zł 0,00 zł n/d 

2) Potwierdzenie czeku za każdy 
dokument 10,00 zł 0,00 zł n/d 

3) Przyjęcie zgł. o zagubieniu i zastrzeżenie za każdą 
dyspozycję 10,00 zł 0,00 zł n/d 

5. ROZLICZENIA INNE  
1) Wypłaty gotówkowe z rachunku w PLN i 

rachunku walutowego 5) 
za każdą 

dyspozycję 0,00 zł 

2) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego w 
placówce i bankowości elektronicznej 6) 

za każdą 
dyspozycję 0,00 zł n/d 

3) Realizacja polecenia zapłaty za każdą 
dyspozycję 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł n/d 

4) Pierwsza wypłata z rachunku 
oszczędnościowego dla dzieci „Konto na 
Start” w danym miesiącu kalendarzowym 

za każdą 
dyspozycję 0,00 zł n/d 0,00 zł n/d 

5) Kolejna wypłata z rachunku 
oszczędnościowego dla dzieci „Konto na 
Start” w danym miesiącu kalendarzowym 

za każdą 
dyspozycję 10,00 zł n/d 10,00 zł n/d 

6. WYCIĄGI  
1) wyciąg z rachunku bankowego  odbierany 

w placówce Banku po raz pierwszy w 
miesiącu   

za wyciąg 0,00 zł n/d 

2) wyciąg z rachunku bankowego 
udostępniany w systemie bankowości 
elektronicznej 

za wyciąg 0,00 zł n/d 

3) wyciąg z rachunku bankowego wysyłany 
na adres e-mail za wyciąg 0,00 zł n/d 

7. ODPISY   
1) wydanie dodatkowego potwierdzenia 

przelewu  
za każdy 
dokument 10,00 zł 

2) jednego dokumentu do wyciągu za każdy 
dokument 5,00 zł  
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II. RACHUNKI BANKOWE  Tryb 
pobierania ROR  Konto dla 

oszczędnych 
KONTO 
za 0 zł 1) 

DOBRY 
START 

Konto 
Student 

A. „Obsługa 
zasiłków” 

B. „KRUS” 
eROR2) PRP 16) Pozostali 

Klienci 3) 

3) wydanie karty analitycznej 
za każdy  

rozpoczęty 
miesiąc 

5,00 zł   n/d 

4) dodatkowy wyciąg z rachunku 
bankowego za dowolny okres w roku 
bieżącym lub poprzednim 

za każdy  
rozpoczęty 

miesiąc 
5,00 zł n/d 

8. ZAŚWIADCZENIA  

1) o posiadaniu rachunku za każdy 
dokument 10,00 zł 

2) z określeniem wielkości obrotów i/lub 
salda na rachunku, dopisanych odsetek. 

za każdy 
dokument 20,00 zł 

3) wydanie opinii za każdy 
dokument                      30,00 zł n/d 

4) wydanie odpisu umowy i pozostałe 
zaświadczenia 

za każdy 
dokument 60,00 zł 

9. KSIĄŻECZKI OSZCZĘDNOŚCIOWE  
1) Przyjęcie lub odwołanie 

zastrzeżenia/umorzenia lub blokady 
książeczki terminowej lokaty 
oszczędnościowej 

jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 

2) Przyjęcie lub odwołanie 
zastrzeżenia/umorzenia książeczki 
oszczędnościowej a`vista 

jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

3) Wystawienie nowej książeczki w miejsce 
utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 

4) Przepisanie książeczki w związku z cesją jednorazowo 25,00 zł 25,00 zł 
10. POZOSTAŁE OPŁATY  

1) Telefoniczne udzielenie informacji na 
hasło o  stanie  rachunków  bankowych 
Posiadacza  

miesięcznie 2,50 zł 0,00 zł 2,50 zł 0,00 zł n/d 

2) Likwidacja rachunku w ciągu  2 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 30,00 zł 0,00 zł n/d 
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II. RACHUNKI BANKOWE  Tryb 
pobierania ROR  Konto dla 

oszczędnych 
KONTO 
za 0 zł 1) 

DOBRY 
START 

Konto 
Student 

A. „Obsługa 
zasiłków” 

B. „KRUS” 
eROR2) PRP 16) Pozostali 

Klienci 3) 

3) Likwidacja rachunku oszczędnościowego 
dla dzieci „Konto na Start” przed 
upływem okresu zadeklarowania 

jednorazowo 0,5% od wypłacanej kwoty nie mniej niż 
10,00 zł n/d 

0,5% od 
wypłacanej 
kwoty nie 
mniej niż 
10,00 zł 

A. n/d 
B. 0,5% od 
wypłacanej 
kwoty nie 
mniej niż 
10,00 zł 

0,5% od wypłacanej 
kwoty nie mniej niż 

10,00 zł 
n/d 

4) Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia 
dokumentu tożsamości jednorazowo 10,00 zł 25,00 zł7) 

5) Zmiana wzorów podpisu za czynność 10,00 zł 
6) Zmiana danych Posiadacza za czynność 0,00 zł 
7) Dokonanie blokady środków na rachunku 

bankowym na rzecz podmiotu innego niż 
Bank 

jednorazowo 0,00 zł 

8) Przyjęcie do realizacji zajęcia 
egzekucyjnego 6) jednorazowo 0,00 zł 

9) Otwarcie akredytywy własnej jednorazowo 0,15% nie mniej niż 150,00 zł n/d 
10) EBO Mobile PRO/ EBO Token PRO 

(autoryzacja przelewu  i innej operacji w 
bankowości elektronicznej) 

każdorazowo 0,00 zł n/d 

11) Kody SMS (autoryzacja przelewu i innej 
operacji w bankowości elektronicznej)32) 

za każdy 
SMS 0,22 zł  n/d 

12) Kody SMS/nowe hasło/reset hasła za każdy 
SMS 0,00 zł n/d 

13) Informacja SMS - potwierdzenie realizacji 
dyspozycji 

za każdy 
SMS 0,22 zł  n/d 

14) Informacja SMS – zmiana salda na 
rachunku 

za każdy 
SMS 0,22 zł  n/d 

15) Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji 
na wypadek śmierci 

za każdą 
dyspozycję 15,00 zł  

16) Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci 
Posiadacza rachunku 

od każdego 
Zapisobiorcy 40,00 zł 

17) Realizacja spadku od każdego 
Spadkobiorcy 50,00 zł 

18) Dokonanie, zmiana lub odwołanie 
pełnomocnictwa do rachunku 

za każdą 
dyspozycję 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł n/d 
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II. RACHUNKI BANKOWE  Tryb 
pobierania ROR  Konto dla 

oszczędnych 
KONTO 
za 0 zł 1) 

DOBRY 
START 

Konto 
Student 

A. „Obsługa 
zasiłków” 

B. „KRUS” 
eROR2) PRP 16) Pozostali 

Klienci 3) 

19) Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty 
oraz upomnień z tytułu  
niedopuszczalnego salda debetowego  
w rachunku oszczędnościowo – 
rozliczeniowym 

za każdy 
dokument 12,00 zł 
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III. KREDYTY   Stawka 

1. Przyznanie/udzielenie kredytu Tryb pobierania Klienci posiadający rachunki ROR lub 
bieżące w BS Krasnystaw Pozostali klienci 

1) Kredyt odnawialny w ROR9) jednorazowo 1 % nie mniej niż 70,00 zł n/d 
2) Kredyt konsumpcyjny gotówkowy:  

- ze spłatą do 36 miesięcy jednorazowo 1 % nie mniej niż 70,00 zł 2 % nie mniej niż 70,00 zł 
- ze spłatą powyżej 36 miesięcy jednorazowo 2 % nie mniej niż 70,00 zł 4 % nie mniej niż 70,00 zł 

3) Kredyt ekologiczny jednorazowo 3 % nie mniej niż 100,00 zł 6 % nie mniej niż 100,00 zł 
4) Kredyt mieszkaniowy jednorazowo 2,00 % nie mniej niż 100,00 zł 
5) Kredyt hipoteczny jednorazowo 2,00 % nie mniej niż 100,00 zł 
6) Kredyt branżowy jednorazowo 2,00 % nie mniej niż 100,00 zł 
2. Zmiana warunków umowy na wniosek klienta  
1) Prolongata ostatecznego terminu spłaty do 1 roku jednorazowo 1,00% od kwoty, której dotyczy prolongata nie mniej niż 50,00 zł 
2) Prolongata ostatecznego terminu spłaty powyżej 1 roku jednorazowo 2,00% od kwoty, której dotyczy prolongata nie mniej niż 50,00 zł 
3) Przedterminowa spłata jednorazowo 0,00 zł 
4) Zmian zabezpieczenia kredytu jednorazowo 100,00 zł 
5) Pozostałe zmiany (prowizja liczona od kwoty zmiany) jednorazowo 1,00% nie mniej niż 100,00 zł 
6) Zmiana systemu spłaty rat jednorazowo 100,00 zł 
7) Zmiana rodzaju oprocentowania w kredytach mieszkaniowych i 

hipotecznych (zmienne na okresowo stałe, okresowo stałe na 
zmienne) 

za aneks 100,00 zł 

3. Zaświadczenia i opinie  
1) Zaświadczenie o zadłużeniu za dokument 60,00 zł 
2) Pozostałe zaświadczenia za dokument 60,00 zł 10) 
3) Opinia za dokument 100,00 zł 
4. Pozostałe opłaty  
1) Wydanie odpisu umowy jednorazowo 60,00 zł 
2) Wydanie odpisu innego dokumentu jednorazowo 60,00 zł 
3) Wysyłanie wezwań do zapłaty/ wezwań do zapłaty pod 

rygorem wypowiedzenia umowy do dłużnika lub jego 
poręczyciela (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany 
monit), wezwań dostarczenia określonych w umowie 
dokumentów 

za dokument 12,00 zł 
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IV. KARTY PŁATNICZE ORAZ NAKLEJKI 
ZBLIŻENIOWE  Tryb pobierania ROR, 

„KRUS” 
Konto dla 

oszczędnych 
KONTO 
za 0 zł 1) 

Konto Student i 
„Dobry Start” eROR Obsługa 

zasiłków PRP 16) 

1. Wydanie karty  
1) nowej  jednorazowo 0,00 zł 
2) duplikatu dla kart debetowych  i naklejki 26) jednorazowo 10,00 zł 
3) nowej w miejsce zastrzeżonej 26) jednorazowo 10,00 zł 
4) wydanie Karty Przedpłaconej jednorazowo 50,00 zł  
5) wznowionej po upływie terminu ważności jednorazowo 0,00 zł 
6) powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

użytkownika karty za każdą dyspozycję 10,00 zł  

2. Opłata za posiadanie karty  
1)  VISA Classic Debetowa/Junior (od każdej karty) 17) miesięcznie 3,80 zł 0,00 zł14) 6,99 zł 3,80 zł 4,90 zł 3,80 zł 0,00 zł 
2) zbliżeniowej VISA PayWave, MasterCard PayPass 

(od każdej karty)  miesięcznie 3,80 zł30) 0,00 zł14) 6,99 zł 3,80 zł 4,90 zł 3,80 zł 0,00 zł 

3) naklejki zbliżeniowej VISA PayWave (od każdej 
karty)  miesięcznie 3,80 zł 0,00 zł14) 6,99 zł 3,80 zł 4,90 zł 3,80 zł 0,00 zł 

4) niespersonalizowanej (Instant Issue) miesięcznie 3,80 zł 0,00 zł14) 6,99 zł 3,80 zł 4,90 zł n/d 0,00 zł 
5) Karty Przedpłaconej miesięcznie  0,00 zł  

3. Inne opłaty  
1) Opłata za zmianę danych użytkownika za każdą dyspozycję 0,00 zł 
2) Opłata za zmianę limitu w bankowości 

elektronicznej i kartosferze za każdą dyspozycję 0,00 zł 

3)  Opłata za zmianę limitu w placówce za każdą dyspozycję 10,00 zł 
4. Płatności  

1) Wypłata w bankomatach BS Krasnystaw (nie 
dotyczy naklejki) za każdą dyspozycję 0,00 zł  

2) wypłata gotówki w bankomatach Zrzeszenia Banku 
BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z 
zawartymi umowami (nie dotyczy naklejki)  /lista 
Banków dostępna w placówkach i na stronie 
internetowej Banku/ 

za każdą dyspozycję 0,00 zł 
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3) wypłata gotówki w pozostałych bankomatach na 
terenie Polski (nie dotyczy naklejek zbliżeniowych) za każdą dyspozycję 5,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 15)  

/ 5,00 zł 
4) wypłata gotówki w bankomatach za granicą w 

ramach EOG12) (nie dotyczy naklejek 
zbliżeniowych) 

za każdą dyspozycję 5,00 zł    30) 

5) wypłata gotówki w bankomatach za granicą poza 
EOG12) (nie dotyczy naklejek zbliżeniowych) za każdą dyspozycję 2% nie mniej niż 10,00 zł30) 

6) awaryjna wypłata gotówki za granicą12) (nie dotyczy 
naklejek zbliżeniowych) za każdą dyspozycję 1 000,00 zł 

7) płatność w punktach handlowych oraz za 
pośrednictwem sieci internet12)  za każdą dyspozycję 0,00 zł  

8) transakcje typu „cash back” (nie dotyczy naklejek 
zbliżeniowych) za każdą dyspozycję 0,00 zł  

9) bezgotówkowa płatność dokonana za pomocą 
terminala płatniczego POS w PK w Urzędzie Gminy 
w Krasnymstawie, PK w Starostwie Powiatowym w 
Krasnymstawie, PK w Rudniku, PK w Urzędzie 
Gminy Nielisz oraz w Oddziale Nielisz33) 

od transakcji 0,50% od kwoty nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 300,00zł 

5. Wpłaty we wpłatomatach29)  
1) wpłata gotówki we wpłatomatach Banku na 

rachunki prowadzone w Banku Spółdzielczym w 
Krasnymstawie 

za każdą wpłatę 0,00 zł 

2) wpłata gotówki we wpłatomatach innych banków 
spółdzielczych Zrzeszenia Banku BPS S.A.  

za każdą wpłatę 2,00 zł 

3) wpłata we wpłatomatach Planet Cash od każdej wpłaty 0,40% 
6. Blokada i zastrzeżenie  

1) zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0,00 zł 
2) odblokowanie karty / naklejki  za każdą dyspozycję 0,00 zł 
3) czasowa blokada za każdą dyspozycję 0,00 zł 
4) odblokowanie numeru PIN karty i naklejki za każdą dyspozycję 0,00 zł 

7. Karta debetowa EURO  Karta wydawana do rachunków prowadzonych w EURO 
1) Opłata za wydanie  jednorazowo 0 EUR 
2) Opłata za miesięczną obsługę karty miesięcznie  1 EUR 
3) Wznowienie karty jednorazowo 0 EUR 
4) Wydanie duplikatu karty jednorazowo 5 EUR 
5) Transakcje bezgotówkowe 12) za każdą dyspozycję 0 EUR 
6) Wypłata we wskazanych bankomatach Grupy BPS i 

innych banków krajowych12) za każdą dyspozycję 0 EUR 

7) Wypłaty w innych bankomatach w kraju12) za każdą dyspozycję 3% min. 1,50 EUR 
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8) Wypłata w bankomatach akceptujących kartę za 
granicą12) za każdą dyspozycję 3% min. 1,50 EUR    

9) Wypłata w punktach akceptujących kartę w kraju12) za każdą dyspozycję 3% min. 2,50 EUR 
10) Wypłata w punktach akceptujących kartę za 

granicą12) 
za każdą dyspozycję 3% min. 2,50 EUR 

11) Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty za każdą dyspozycję 0 EUR 
12) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Klienta za każdą dyspozycję 2,50 EUR 

13) Sprawdzanie salda w bankomacie za każdą dyspozycję 0 EUR 
 

V. KARTA KREDYTOWA BPS VISA Credit Tryb pobierania BPS VISA Credit 
1. Wydanie nowej karty / Karta główna/  

1) nowej jednorazowo 0,00 zł 
2) duplikatu jednorazowo 0,00 zł 
3) wznowionej jednorazowo 0,00 zł 
4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 0,00 zł 

2. Obsługa karty kredytowej /Karta główna/  
opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 

1) mniej niż 6 000 zł rocznie 54,00 zł 
2) co najmniej 6 000 zł rocznie 0,00 zł 

3. Wydanie karty dodatkowej     
1) nowej jednorazowo 0,00 zł 
2) duplikatu jednorazowo 0,00 zł 
3) wznowionej jednorazowo 0,00 zł 
4) zmiana numeru PIN w placówce Banku za każdą dyspozycję 0,00 zł 

4. Obsługa karty dodatkowej    
1) karta dodatkowa jednorazowo 0,00 zł 

5. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków:  
1) na terenie Polski od transakcji 3,00 % min 5,00 zł 
2) za granicą12) od transakcji    3,00%  min 5,00 zł  
3) przelew z karty za każdą dyspozycję 3,00% min 5,00 zł 

6. Pozostałe opłaty   
1) zmiana danych użytkownika jednorazowo 0,00 zł 
2) zmiana limitu od zmiany 0,00 zł 
3) transakcje bezgotówkowe (w kraju i za granicą) 12) od transakcji 0,00 zł 
4) obsługa nieterminowej spłaty (kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową) jednorazowo 0,00 zł 
5) powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Użytkownika karty jednorazowo 0,00 zł 
6) generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres jednorazowo 0,00 zł 
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7) sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max 10 ostatnich transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę od transakcji 0,00 zł 
7. Blokada i zastrzeżenie  

1) zastrzeżenie karty za każdą dyspozycję 0,00 zł 
2) odblokowanie karty za każdą dyspozycję 0,00 zł 
3) czasowa blokada za każdą dyspozycję 0,00 zł 
4) odblokowanie numeru PIN za każdą dyspozycję 0,00 zł 

8. Spłata karty  
1) Minimalna spłata zadłużenia na karcie   (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3% min. 40,00 zł 
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VI PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 18) Tryb pobierania Wszyscy klienci 
1. Przekazy przychodzące  

1) z banków krajowych za każdą dyspozycję 12,00 zł 
2) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO za każdą dyspozycję  0,00 zł  
3) z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie niż EURO za każdą dyspozycję 20,00 zł 
4) z banków zagranicznych spoza EOG za każdą dyspozycję 20,00 zł 
5) Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postepowanie wyjaśniające opłata dodatkowa 100,00 zł  

2. Przekazy wychodzące  
1) Polecenie przelewu SEPA do banków krajowych 19) za każdą dyspozycję 5,00 zł 
2) Polecenie przelewu SEPA do banków zagranicznych składane: 19) 

− w placówkach banku 
− za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

za każdą dyspozycję 
5,00 zł30) 

0,50 zł 
3) Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EURO w ramach EOG 20) 21) 22) 

Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 
10), w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

za każdą dyspozycję 20,00 zł  

4) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) składane: 23) 
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 
10), w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

za każdą dyspozycję 20,00 zł  

5) Polecenia wypłaty składane: 24) 
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 
10), w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

za każdą dyspozycję 20,00 zł 31) 

6) Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS za każdą dyspozycję 5,00 zł 
7) Realizacja poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD, GBP i PLN 

Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 3,4,5 opłata dodatkowa 100,00 zł 

8) Zmiany/ korekty/ odwołanie/reklamacja zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na 
zlecenie klienta za każdą dyspozycję 100,00 zł 

9) Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym za każdą dyspozycję 10,00 zł 
10) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty. za każdą dyspozycję 80,00 zł 
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VII USŁUGA BLIK Tryb pobierania Stawka 
1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0,00 zł 
2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK:   

1) Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK od transakcji 0,00 zł 
2) Wypłata gotówki w bankomacie  za każdą dyspozycję  3,00 zł 28) 

 
 

VIII POZOSTAŁE USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE Tryb pobierania Stawka 
1. Rodzaj usługi czynności  

1) Poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej osoby zlecone przez składającego zapytanie od zapytania 60,00 zł 
2) Przygotowanie kopii, wtórników dokumentów lub informacji na zlecenie osób nie będących klientami 

Banku za dokument 60,00 zł 

3) Inne czynności i usługi nie przewidziane w Taryfie opłat i prowizji dla klientów indywidualnych za czynność min. 60,00 zł maks. 500,00 zł, decyzję  
o wysokości podejmuje Członek Zarządu 

 
1) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy „KONTO za 0 zł” otwierany na podstawie umowy zawartej od 01.10.2021r. funkcjonuje łącznie wraz z  usługą dodatkową z bankowością 

elektroniczną i co najmniej jedną kartą płatniczą.  
2) rachunki eROR otwierane są dla Klientów, którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy na dzień złożenia wniosku o eROR nie posiadali w Banku rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego. 
3) klienci nie posiadający w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. 
4) opłata obliczana jest według kursu średniego NBP z dnia wykonania czynności. 
5) wypłaty gotówkowe dzienne w łącznej wysokości przekraczającej równowartość 20 000,00 zł należy awizować, najpóźniej do godziny 12.00 poprzedniego dnia roboczego w stosunku do 

dnia wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10 % od kwoty wypłaty- opłata pobierana w dniu dokonania wypłaty. W przypadku awizowania 
wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10 % od kwoty awizowanej- opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym 
przez klienta terminu odbioru gotówki. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki.. 

6) opłata za przelew w ramach realizacji pobierana jest odrębnie. 
7) opłata dotyczy osób, które nie zawarły z Bankiem żadnej umowy dot. czynności bankowych, dla pozostałych Klientów wysokość opłaty jest równa opłacie dla posiadaczy ROR. 
8) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk 

miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą  opłat  
i prowizji. 

9) prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za przyznanie kredytu. 
10) za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
11) w przypadku rachunków otwartych dla Rad Rodziców opłata za prowadzenie wynosi 0 zł miesięcznie. 
12) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego 

VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
13) opłata 15,00 zł dotyczy założenia rachunku wraz z kartą kredytową. Opłata 18,00 zł dotyczy założenia rachunku bez karty kredytowej. 
14) opłata 0 zł dotyczy jednej karty wydanej do rachunku. Opłata za posiadanie kolejnych kart wydanych do rachunku wynosi 3,80 zł.  
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15) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących 
do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nie należącym do Banku pobierana jest przez Bank 
opłata zgodnie z Taryfą  opłata i prowizji. 

16) PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy.  
17) karta Visa Classic Debetowa wycofana z oferty Banku. W przypadku odnowienia Klient otrzymuje kartę z funkcją zbliżeniową.  
18) przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET. 
19) polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San 

Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
1) Waluta transakcji EUR; 
2) Zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 
3) Koszty „SHA”; 
4) Nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer). 

20) polecenie przelewu TARGET – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego Posiadacza 
rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 – transeuropejski zautomatyzowany 
błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne  
i komercyjne. 

21) SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi.  
22) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
23) polecenia przelewu w walucie obcej – usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego Posiadacza 

rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro. 
24) polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza 

polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
25) wartość jednorazowej transakcji wynikającej z pojedynczego zlecenia nie może być wyższa niż 20 000,00 zł. 
26) opłata nie jest pobierana , jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
27) opłata za przelew w ramach realizacji pobierana jest odrębnie. 
28) w ramach akcji promocyjnej do 30.06.2023r. nie pobiera się prowizji za wypłatę w bankomacie z wykorzystaniem usługi BLIK. 
29) w ramach akcji promocyjnej do 30.06.2023r. nie pobiera się opłat i prowizji od wpłat we wpłatomatach. 
30) dla obywateli i uchodźców z Ukrainy którzy zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku „ROR” w okresie trwania promocji nie pobiera się opłat i prowizji. Promocja trwa do 

31.12.2023r.  
31) dla obywateli i uchodźców z Ukrainy którzy w ramach promocji w okresie do 31.12.2023r. zawarli z Bankiem umowę o prowadzenie rachunku „ROR” od składanych dyspozycji polecenia 

wypłaty na rachunki prowadzone w Ukrainie nie pobiera się opłaty. 
32) w ramach akcji promocyjnej do 31.03.2024 r. nie pobiera się opłat za sms dotyczący autoryzacji – logowania dwuetapowego. 
33) nie pobiera się prowizji za wypłatę gotówki „Cash Back” do kwoty 1000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) w ramach transakcji bezgotówkowej dokonywanej za pomocą terminala płatniczego 

POS. 
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