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ROZDZIAŁ 1A. RACHUNKI BANKOWE PŁATNICZE PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH, INNYCH PODMIOTÓW NIE UJĘTYCH W ROZDZIALE 2A.,  
2B., 3A. I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 

L.p RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

RACHUNEK BIEŻĄCY RACHUNEK 

POMOCNICZY 

RACHUNEK ŚRODKÓW 

WYODRĘBNIONYCH 

PAKIET MOJA FIRMA 

 
RACHUNEK: 

-BIEŻĄCY 
-POMOCNICZY 
 

RACHUNEK SCILICET 

BONUM 
 

RACHUNEK: 
-BIEŻĄCY 
-POMOCNICZY 

-ŚRODKÓW 
WYODRĘBNIONYCH  

RACHUNEK WALUTOWY 

1. OTWARCIE RACHUNKU jednorazowo 7 zł 7 zł 7 zł 0 zł  0 zł  30 zł 

2. PROWADZENIE RACHUNKU miesięcznie 19 zł 16 zł 14 zł 17 zł  miesięcznie  

oraz dodatkowo: 

26 zł  od miesięcznych wpływów  na 

rachunek  powyżej  kwoty 50.000 zł do 
100.000 zł;   
46 zł od  miesięcznych wpływów na 

rachunek   powyżej 100.000 zł 

10 zł bieżącego 

6 zł pomocniczego 

6 zł środków wyodrębnionych 

10 zł 

3. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

3.1 USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ/ USŁUGA INTERNET BANKING OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ 
3.1.1 uruchomienie usługi za czynność 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 

3.1.2 
dostęp do systemu   miesięcznie za 

rachunek 
2,80 zł 2,80 zł 2,80 zł 0 zł 2,50 zł 2,50 zł 

3.1.3 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła 
jednorazowego za pomocą SMS  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.4 wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.5 wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym listem 

poleconym 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

3.1.6 dodanie/ zmiana /usunięcie  numeru rachunku lub 

listy rachunków 

za czynność 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.1.7 zmiana numeru telefonu do autoryzacji za czynność 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.1.8 zmiana uprawnień użytkownika/użytkowników za czynność 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.1.9 odblokowanie systemu zablokowanego z winy 

Użytkownika 

za czynność 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.2 USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ/ USŁUGA INTERNET BANKING DLA FIRM 

3.2.1 uruchomienie usługi za czynność 50 zł 50 zł 50 zł nie dotyczy 50 zł 50 zł 

3.2.2 dostęp do systemu   miesięcznie 8 zł 8 zł 8 zł nie dotyczy 8 zł 8 zł 

3.2.3 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła 

jednorazowego za pomocą SMS 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 0 zł 0 zł 

3.2.4 wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 0 zł 0 zł 

3.2.5 wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym listem 

poleconym 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł nie dotyczy 20 zł 20 zł 

3.2.6 wydanie e-Tokenu - pierwsze za czynność 122 zł 122 zł 122 zł nie dotyczy 122 zł 122 zł 

3.2.7 wydanie e- Tokenu - następne za czynność 122 zł 122 zł 122 zł nie dotyczy 122 zł 122 zł 

3.2.8 zagubienie e-Tokenu za zdarzenie 122 zł 122 zł 122 zł nie dotyczy 122 zł 122 zł 

3.2.9 dodanie/ zmiana /usunięcie  numeru rachunku lub 

listy rachunków 

za czynność 15 zł 15 zł 10 zł nie dotyczy 15 zł 15 zł 

3.2.10 zmiana numeru telefonu do autoryzacji za czynność 15 zł 15 zł 10 zł nie dotyczy 15 zł 15 zł 

3.2.11 zmiana uprawnień użytkownika/użytkowników za czynność 20 zł 20 zł 15 zł nie dotyczy 20 zł 20 zł 

3.2.12 odblokowanie systemu zablokowanego z winy 

Użytkownika 

za czynność 15 zł 15 zł 15 zł nie dotyczy 15 zł 15 zł 

3.3 POWIADAMIANIE SMS/USŁUGA SMS BANKING 

3.3.1 korzystanie z usługi miesięcznie 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 6,50 zł 

3.3.2 zmiana dyspozycji od dyspozycji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
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L.p RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

RACHUNEK BIEŻĄCY RACHUNEK 

POMOCNICZY 

RACHUNEK ŚRODKÓW 

WYODRĘBNIONYCH 

PAKIET MOJA FIRMA 

 
RACHUNEK: 
-BIEŻĄCY 

-POMOCNICZY 
 

RACHUNEK SCILICET 

BONUM 
 
RACHUNEK: 

-BIEŻĄCY 
-POMOCNICZY 

-ŚRODKÓW 
WYODRĘBNIONYCH  

RACHUNEK WALUTOWY 

4. USŁUGA BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ  

4.1 Telefoniczna usługa na hasło obejmująca informację o 

stanie (saldzie) rachunku w dniu udzielenia informacji 
miesięcznie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 0 zł 2,50 zł 2,50 zł 

5. Skreślony 

6. WPŁATA GOTÓWKI  

6.1 WPŁATA GOTÓWKI W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU      

6.1.1 dokonywana przez Klienta/Pełnomocnika rachunku 
 

od kwoty 0 zł – jeżeli zgodnie z umową 

rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są nieoprocentowane 

0 zł – jeżeli zgodnie z umową 

rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są nieoprocentowane 

0 zł – jeżeli zgodnie z umową 

rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są nieoprocentowane 

0 zł – jeżeli zgodnie z umową rachunku 

środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku bankowym są nieoprocentowane 

nie dotyczy 0,4% nie mniej niż 5 zł 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł 

na jeden rachunek, za każdy 
następny rozpoczęty 1 000 zł 
pobiera się dodatkowo 3,50 zł, 
jeżeli zgodnie z umową rachunku 
środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku bankowym są 
oprocentowane. Wpłat nie sumuje 
się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na 

jeden rachunek, za każdy następny 
rozpoczęty 1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, jeżeli zgodnie z 
umową rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są oprocentowane. Wpłat 
nie sumuje się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na 

jeden rachunek, za każdy następny 
rozpoczęty 1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, jeżeli zgodnie z 
umową rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku bankowym 
są oprocentowane. Wpłat nie sumuje 
się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na jeden 

rachunek, za każdy następny rozpoczęty 1 
000 zł pobiera się dodatkowo 3,50 zł, 
jeżeli zgodnie z umową rachunku środki 
pieniężne zgromadzone na rachunku 
bankowym są oprocentowane. Wpłat nie 
sumuje się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na 

jeden rachunek, za każdy następny 
rozpoczęty 1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, jeżeli zgodnie z 
umową rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku bankowym 
są oprocentowane. Wpłat nie sumuje 
się 

6.1.2 dokonywana przez osoby nie będące 

Klientem/Pełnomocnikiem rachunku 

od kwoty 3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł 

na jeden rachunek.  Za każdy 
następny rozpoczęty 1 000 zł 
pobiera się dodatkowo 3,50 zł. 
Wpłat nie sumuje się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł 

na jeden rachunek. Za każdy 
następny rozpoczęty 1 000 zł 
pobiera się dodatkowo 3,50 zł. 
Wpłat nie sumuje się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł 

na jeden rachunek. Za każdy 
następny rozpoczęty 1 000 zł 
pobiera się dodatkowo 3,50 zł. 
Wpłat nie sumuje się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na jeden 

rachunek. Za każdy następny rozpoczęty 1 
000 zł pobiera się dodatkowo 3,50 zł. 
Wpłat nie sumuje się 

3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na 

jeden rachunek. Za każdy następny 
rozpoczęty 1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł. Wpłat nie sumuje 
się 

0,4% nie mniej niż 5 zł 

6.2 WPŁATA GOTÓWKI PRZEZ WRZUTNIE KASOWE 

6.2.1 Ryczałt za udostępnienie wrzutni rocznie 180 zł (pobierana z góry za 

pierwszy rok  przy otwarciu 
rachunku proporcjonalnie,  za 
kolejne lata  w styczniu  kolejnego 
roku obowiązywania umowy) 

180 zł (pobierana z góry za 

pierwszy rok  przy otwarciu 
rachunku proporcjonalnie,  za 
kolejne lata  w styczniu  kolejnego 
roku obowiązywania umowy) 

180 zł (pobierana z góry za 

pierwszy rok  przy otwarciu 
rachunku proporcjonalnie,  za 
kolejne lata  w styczniu  kolejnego 
roku obowiązywania umowy) 

180 zł (pobierana z góry za pierwszy rok  

przy otwarciu rachunku proporcjonalnie,  
za kolejne lata  w styczniu  kolejnego roku 
obowiązywania umowy) 

180 zł (pobierana z góry za pierwszy 

rok  przy otwarciu rachunku 
proporcjonalnie,  za kolejne lata  w 
styczniu  kolejnego roku 
obowiązywania umowy) 

nie dotyczy 

       

6.2.2                    
Na rachunki prowadzone w ETNO Banku 

Spółdzielczym  

od kwoty wpłacanej 
(negocjowana) 

0,05 - 0,20%  0,05 - 0,20%  0,05 - 0,20%  0,05 - 0,20%  0,05 - 0,20% nie dotyczy 

6.2.3 Wydanie klucza do wrzutni za klucz 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6.2.4 Wydanie portfela do wrzutni za portfel 25 zł  25 zł  25 zł  25 zł  25 zł  

6.2.5 Zagubienie klucza od wrzutni za klucz 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 250 zł 

6.2.6 Zagubienie portfela za portfel 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

6.2.7 Wydanie worka do wrzutni za worek 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

6.2.8 Zagubienie worka od wrzutni za worek 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 60 zł 

7. WYPŁATA GOTÓWKI W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU1)6)  

7.1 Wypłata gotówki od kwoty 0 zł jeżeli zgodnie z umową 

rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są nieoprocentowane i 
jeżeli kwota wpłat  w ciągu dnia 
operacyjnego nie przekracza 
100.000 zł. W pozostałych 
przypadkach  – opłata 
negocjowana nie mniej niż 0,05% i 
nie więcej niż 0,20% 

0 zł jeżeli została podpisana 

umowa o nie oprocentowaniu 
środków na rachunkach  i jeżeli 
kwota  w ciągu dnia operacyjnego 
nie przekracza 100.000 zł, kwoty 
przekraczające – opłata 
negocjowana nie mniej niż 0,05% i 
nie więcej niż 0,20%) 

0 zł jeżeli została podpisana 

umowa o nie oprocentowaniu 
środków na rachunkach  i jeżeli 
kwota  w ciągu dnia operacyjnego 
nie przekracza 100.000 zł, kwoty 
przekraczające – opłata 
negocjowana nie mniej niż 0,05% 
i nie więcej niż 0,20%) 

0 zł jeżeli została podpisana umowa o 

nie oprocentowaniu środków na 
rachunkach  i jeżeli kwota  w ciągu dnia 
operacyjnego nie przekracza 100.000 zł, 
kwoty przekraczające – opłata 
negocjowana nie mniej niż 0,05% i nie 
więcej niż 0,20%) 

0,1% nie mniej niż  
10 zł 

0,4% nie mniej niż 5 zł 

0,5% nie mniej niż 3,50 zł i nie 
więcej niż 150zł jeżeli zgodnie z 
umową rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są oprocentowane 
 

0,5% nie mniej niż 3,50 zł i nie 
więcej niż 150zł jeżeli zgodnie z 
umową rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są oprocentowane 
 

0,5% nie mniej niż 3,50 zł i nie 
więcej niż 150zł jeżeli zgodnie z 
umową rachunku środki pieniężne 
zgromadzone na rachunku 
bankowym są oprocentowane 
 

0,5% nie mniej niż 3,50 zł i nie więcej niż 
150zł jeżeli zgodnie z umową rachunku 
środki pieniężne zgromadzone na 
rachunku bankowym są oprocentowane 
 

7.1.1 wypłata awizowana 1)  od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0,4% nie mniej niż 5 zł 
7.1.2 wypłata nieawizowana2)  od kwoty 0,05% nie mniej niż 20 zł od 

kwoty przewyższającej 20.000 zł w 
Oddziale I lub 15.000 zł  w 
pozostałych Placówkach  
sprzedażowych Banku 

0,05% nie mniej niż 20 zł od 

kwoty przewyższającej 20.000 zł w 
Oddziale I lub 15.000 zł  w 
pozostałych Placówkach  
sprzedażowych Banku 

0,05% nie mniej niż 20 zł od 

kwoty przewyższającej 20.000 zł 
w Oddziale I lub 15.000 zł  w 
pozostałych Placówkach  
sprzedażowych Banku 

0,05% nie mniej niż 20 zł od kwoty 

przewyższającej 20.000 zł w Oddziale I 
lub 15.000 zł  w pozostałych Placówkach  
sprzedażowych Banku 

0,05% nie mniej niż 20 zł od kwoty 

przewyższającej 20.000 zł w Oddziale 
I lub 15.000 zł  w pozostałych 
Placówkach  sprzedażowych Banku 

0,4% nie mniej niż 5 zł 

7.1.3 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w 
terminie w banknotach  

od kwoty 0,15%  0,15%  0,15%  0,15%  0,15%  0,15% 
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L.p RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

RACHUNEK BIEŻĄCY RACHUNEK 

POMOCNICZY 

RACHUNEK ŚRODKÓW 

WYODRĘBNIONYCH 

PAKIET MOJA FIRMA 

 
RACHUNEK: 
-BIEŻĄCY 

-POMOCNICZY 
 

RACHUNEK SCILICET 

BONUM 
 
RACHUNEK: 

-BIEŻĄCY 
-POMOCNICZY 

-ŚRODKÓW 
WYODRĘBNIONYCH  

RACHUNEK WALUTOWY 

7.1.4 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w 

terminie w bilonie  

od kwoty 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% nie dotyczy 

7.1.5 Wymiana gotówki na banknoty lub bilon, powyżej 
łącznej kwoty 200 zł 

od kwoty 1% 1% 1% 1% 1% nie dotyczy 

8. POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO 4) 

8.1. w Placówce sprzedażowej Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 
8.1.1 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 zł 

8.2 POLECENIE PRZELEWU ELIXIR 5) 
8.2.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

8.2.2 przelew w ramach mechanizmu podzielonej płatności 
w Placówce sprzedażowej Banku 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

8.2.3 w systemie bankowości elektronicznej 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 

na rachunek US–0 zł 
na rachunek ZUS-0 zł 

8.3 POLECENIE PRZELEWU W SYSTEMIE SORBNET5)  
8.3.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 
8.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

8.4 POLECENIE PRZELEWU EXPRESS ELIXIR 

8.4.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
8.4.2 przelew w ramach mechanizmu podzielonej płatności 

w Placówce sprzedażowej Banku 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.4.3 w systemie bankowości elektronicznej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.5 Zwrot kosztów związanych z poszukiwaniem, 
ustaleniem właściwego numeru rachunku  

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

9. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

9.1 Opłata transakcyjna za realizację przekazu wysyłanego do banków krajowych i zagranicznych:  

9.1.1 Polecenie przelewu SEPA  
9.1.1.1 w placówce sprzedażowej Banku 

9.1.1.1.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
9.1.1.1.2 do banków zagranicznych za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 
9.1.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 

9.1.1.2.1 do banków krajowych za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
9.1.1.2.2 do banków zagranicznych za przelew 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 
9.1.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG 8)   
9.1.2.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 
9.1.2.2 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
9.1.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 8) 

9.1.3.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 0,25% min. 40 zł,  
max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł,  
max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł,  
max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł, max. 400 zł 0,25% min. 40 zł,  
max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł, 
 max. 400 zł 

9.1.3.2 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 0,25% min. 30 zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, 
 max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł,  
max. 300 zł 

9.1.4 Polecenie wypłaty 8)
 

9.1.4.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 0,25% min. 40 zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł, max. 400 zł 0,25% min. 40 zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 zł, 

 max. 400 zł 
9.1.4.2 w systemie bankowości elektronicznej  

 

za przelew 0,25% min. 30 zł,  

max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł,  

max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł,  

max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 0,25% min. 30 zł, 

 max. 300 zł 

0,25% min. 30 zł,  

max. 300 zł 
9.1.5 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD, GBP i PLN  (Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. od 9.1.2 do 9.1.4) 

9.1.5.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 

9.1.5.2 systemie bankowości elektronicznej za przelew 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 
9.1.6 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu 

w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie Klienta 

za transakcję 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 

9.1.7 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
pobierane „z góry” od poleceń wypłaty (Instrukcja 

kosztowa „OUR”) 

za transakcję 110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków trzecich 110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków trzecich 

9.2 Opłata transakcyjna za realizację przelewu walutowego otrzymanego: (Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR”) 

9.2.1 Z banków krajowych za przelew 10 zł 19) 10 zł 19) 10 zł 19) 10 zł 19) 10 zł 19) 10 zł 19) 
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9.2.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG  

w walucie EURO 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2.3 Z banków zagranicznych w ramach EOG  
w walucie innej niż EURO 

za przelew 20 zł 19) 20 zł 19) 20 zł 19) 20 zł 19) 20 zł 19) 20 zł 19) 

9.2.4 Z banków zagranicznych spoza EOG 
 

za przelew 40 zł 19) 40 zł 19) 40 zł 19) 40 zł 19) 40 zł 19) 40 zł 19) 

9.2.5 Przekazy do kwoty nie przekraczającej 
równowartości 10 EUR (Uwaga: zapis nie dotyczy 

przekazów wymienionych w pkt. 9.2.2)  

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.3 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min.20 zł, max. 100 
zł 

0,15% min.20 zł, max. 
100 zł 

0,15% min.20 zł, max. 
100 zł 

0,15% min.20 zł, max. 100 zł 0,15% min.20 zł, max. 100 zł 0,15% min.20 zł, max. 100 zł 

9.4 Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym za transakcję 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

9.5 Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta9) 

za zlecenie 110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków trzecich 110 zł + koszty banków 
trzecich 

110 zł + koszty banków trzecich 

9.6 Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia 
potwierdzającego wykonanie polecenia przelewu w 
obrocie dewizowym - przekazywane wyłącznie w 

formie elektronicznej  

za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.7 Opłata „Non-STP” 11) za transakcję 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
10. ZLECENIE STAŁE 

10.1 PRZYJĘCIE DYSPOZYCJI ZLECENIA  STAŁEGO 
10.1.1 w Placówce sprzedażowej Banku jednorazowo 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

10.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 MODYFIKACJA DYSPOZYCJI ZLECENIA  STAŁEGO 
10.2.1 w Placówce sprzedażowej Banku za modyfikację 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

10.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
10.3 REALIZACJA DYSPOZYCJI ZLECENIA STAŁEGO 

10.3.1 w Placówce sprzedażowej Banku od realizacji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

10.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 

10.4 REALIZACJA JEDNORAZOWEJ DYSPOZYCJI ZLECENIA STAŁEGO 
10.4.1 w Placówce sprzedażowej Banku od każdej pozycji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

10.4.2 w systemie bankowości elektronicznej 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 
11. POLECENIE ZAPŁATY 

11.1 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika za 
jedno polecenie 

za realizację 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 

11.1.1 Przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody 
polecenia zapłaty 

od czynności 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

11.2 ODMOWA WYKONANIA POLECENIA ZAPŁATY Z TYTUŁU BRAKU ŚRODKÓW NA RACHUNKU DŁUŻNIKA NA RACHUNEK: 
11.2.1 w ETNO Banku Spółdzielczym od transakcji 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

11.2.2 w innym banku krajowym 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

12. KARTY PŁATNICZE  – OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4A. Taryfy3),7) 

12.1 Wydanie karty  od czynności 3) 3) 3) 40 zł 3) nie dotyczy 
12.2 Wydanie karty wznowionej  3) 3) 3) 40 zł 3) nie dotyczy 
12.3 Wydanie duplikatu karty 3) 3) 3) 35 zł 3) nie dotyczy 
12.4 Powtórne generowanie i wysyłka kodu  PIN na 

wniosek Użytkownika karty 

od czynności 3) 3) 3) 10 zł 3) nie dotyczy 

12.5 Telefoniczne odblokowanie kodu PIN  od czynności 3) 3) 3) 10 zł 3) nie dotyczy 
12.6 Zmiana kodu PIN  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką 
usługę). 

od czynności 3) 3) 3) 0 zł 3) nie dotyczy 

12.7 Obsługa karty miesięcznie 3) 3) 3) 0 zł od każdej wydanej do rachunku 3) nie dotyczy 
12.8 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne 

transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej  do 

płatności bezgotówkowych   

od transakcji 3) 3) 3) 0 zł 3) nie dotyczy 

13.1 Wypłata gotówki  

13.1.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych 
banków krajowych i terminalach POS zgodnie z 

zawartymi umowami  

od transakcji  3) 3) 3) 0 zł 3) nie dotyczy 
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(Lista bankomatów dostępna w placówkach sprzedażowych Banku i 
na stronie internetowej Banku). 

13.1.2 w pozostałych  bankomatach w kraju 3) 3) 3) 3% min. 6 zł 3) nie dotyczy 
13.1.3 Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

3) 3) 3) 3% min. 6 zł 3) nie dotyczy 

13.1.4 Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej innej 
niż EUR oraz z poza EOG 

3) 3) 3) 3% min. 10 zł 3) nie dotyczy 

13.1.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 3) 3) 3) 3% min. 10 zł 3) nie dotyczy 
 w punktach akceptujących kartę za granicą 3) 3) 3) 3% min. 10 zł 3) nie dotyczy 

13.1.6 w placówkach Poczty Polskiej 3) 3) 3) 3% min. 10 zł 3) nie dotyczy 
13.1.7 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 

karty 

od czynności 3) 3) 3) 1000 zł 3) nie dotyczy 

13.2 Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką 
usługę). 

od transakcji 3) 3) 3) 0 zł 3) nie dotyczy 

13.3 Inne 

13.3.1 Usługa Cash back od transakcji 3) 3) 3) 2 zł 3) nie dotyczy 
13.3.2 Sprawdzanie salda w bankomacie  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką 
usługę).

 

od transakcji 3) 3) 3) 2 zł 3) nie dotyczy 

13.3.3 Zmiana danych Użytkownika karty  od czynności 3) 3) 3) 0 zł 3) nie dotyczy 
13.3.4 Czasowa blokada lub odblokowanie karty od czynności 3) 3) 3) 15 zł 3) nie dotyczy 
13.3.5 Zmiana limitów na karcie od zmiany 3) 3) 3) 0 zł 3) nie dotyczy 
13.3.6 Opłata za wydanie zatrzymanej karty w bankomacie 

ETNO Banku Spółdzielczego 

od czynności 3) 3) 3) 15 zł 3) nie dotyczy 

13.3.7 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 3) 3) 3) 0 zł 3) nie dotyczy 
14. KARTA KREDYTOWA OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4C. Taryfy 
15. KARTA BANKOMATOWA  OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4B. Taryfy 

16. WYCIĄG Z RACHUNKU 
16.1 WYCIĄG SPORZĄDZANY JEDEN RAZ W MIESIĄCU ZA MIESIĄC POPRZEDNI  LUB OKRES OBEJMUJĄCY KOLEJNE 30/31 DNI 

16.1.1 odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej 
Banku 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  

16.1.2 wysyłany pocztą na wskazany adres 
korespondencyjny listem zwykłym  

miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

16.1.3 udostępniany w systemie bankowości elektronicznej miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
16.1.4 wysyłany na adres e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16.2 WYCIĄG SPORZĄDZANY PO KAŻDEJ ZMIANIE SALDA RACHUNKU Z INFORMACJĄ O ZMIANACH STANU RACHUNKU, USTALENIEM SALDA 
16.2.1 odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej 

Banku 

miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

16.2.2 wysyłany pocztą na wskazany adres 

korespondencyjny listem zwykłym  

po każdej wysyłce 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

16.2.3 udostępniany w systemie bankowości elektronicznej miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16.2.4 wysyłany na adres e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
16.3 SPORZĄDZENIE ODPISU  WYCIĄGU Z RACHUNKU  

16.3.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
16.3.2 za każdy poprzedni rok 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

16.4 SPORZĄDZENIE ODPISU  JEDNEGO DOWODU DO WYCIĄGU 
16.4.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

16.4.2 za każdy poprzedni rok 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

16.5 SPORZĄDZENIE ODPISU OBROTÓW NA JEDNYM RACHUNKU  
16.5.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

16.5.2 za każdy poprzedni rok 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 
17. ZASTRZEŻENIA 

17.1 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I WYKONANIE ZASTRZEŻENIA 
17.1.1 czeków jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł nie dotyczy 

17.1.2 dokumentu tożsamości  62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 
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17.2 Odwołanie zastrzeżenia:  

17.2.1 czeków,  jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł nie dotyczy 

17.2.2 dokumentu tożsamości 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 

18. INNE CZYNNOŚCI 
18.1 Wydanie blankietów czeków  za sztukę 3 zł   3 zł   3 zł   3 zł   3 zł   nie dotyczy 

18.2 Przyjęcie lub wykonanie dyspozycji dotyczącej  
zablokowania środków z tytułu zabezpieczenia umów 

zawartych  z innymi bankami lub podmiotami, 
potwierdzenie pełnomocnictwa do rachunku dla 
innego podmiotu 

od dyspozycji 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

18.3 Zmiana stałego pełnomocnictwa do rachunku  od zmiany 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 

18.4 Zmiana Karty Wzorów Podpisów od zmiany 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 26 zł 

18.5 Dokonanie adnotacji o zmianie adresu, dokumentu 
tożsamości  

od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18.6 Wydanie opinii bankowej/ zaświadczenia o 
posiadanym rachunku  

za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

18.7 Przelew-realizacja tytułu wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc takiego dokumentu 

za dokument 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 

10 zł i nie więcej niż 100 zł (oblicza 
się od kwoty środków na rachunku 
w dniu faktycznej realizacji zajęcia 
rachunku bankowego) 

0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 

10 zł i nie więcej niż 100 zł (oblicza 
się od kwoty środków na rachunku 
w dniu faktycznej realizacji zajęcia 
rachunku bankowego) 

0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 

10 zł i nie więcej niż 100 zł 
(oblicza się od kwoty środków na 
rachunku w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia rachunku 
bankowego) 

0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 10 zł i 

nie więcej niż 100 zł (oblicza się od kwoty 
środków na rachunku w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia rachunku bankowego) 

0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 10 

zł i nie więcej niż 100 zł (oblicza się od 
kwoty środków na rachunku w dniu 
faktycznej realizacji zajęcia rachunku 
bankowego) 

0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 10 zł i 

nie więcej niż 100 zł (oblicza się od kwoty 
środków na rachunku w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia rachunku bankowego) 

18.8 Obsługa związana ze sporządzeniem i wysłaniem 
zawiadomienia/monitu związanego z powstaniem 
nieuprawnionego zadłużenia, nieterminowej spłaty,  

niedostarczenia wymaganych umową dokumentów, 
braku deklarowanych wpływów na rachunek oraz 
braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy 

od czynności 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

18.9 Obsługa związana z wykonaniem monitu 
telefonicznego dotyczącego jw. ( 18.8) 

od czynności 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

18.10 Prowizja za obsługę związaną z likwidacją 
nielegalnego debetu w rachunku  (opłata pobierana 

maksymalnie jeden raz w miesiącu) 

od czynności  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

18.11 Potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub 

gotówkowego 

od czeku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł nie dotyczy 

18.12 Przesłanie faksem kopii dokumentu do innego upoważnionego odbiorcy 

18.12.1 pierwsza strona od strony 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
18.12.2 za każdą następną 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

18.13 Przyjęcie do realizacji  Listy inkasowej od czynności 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł nie dotyczy 
18.14 Za sporządzenie aneksu do umowy rachunku 

bankowego/pakietu na wniosek Klienta 

od czynności 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

18.15 Opłata za sporządzenie i przekazanie zbiorczej 

informacji o rachunkach bankowych organom i 
instytucjom o których mowa w art. 105b ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego 

od zapytania 30 zł 30 zł 30 zł nie dotyczy nie dotyczy 30 zł 

18.16 Opłata za przechowywanie  złożonego do Banku 
depozytu 

miesięcznie 
 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

18.17 Opłata ryczałtowa za prowadzenie rachunku 
bankowego o charakterze VIP (ustalana na okres nie 

dłuższy niż 1 rok) 

miesięcznie 200 zł - 1.500 zł miesięcznie 

(negocjowana) 
W przypadku pobierania opłaty 
ryczałtowej - innych opłat 
wskazanych w punktach 2, 4.1, 
5.1,  od 6.1 do 6.1.2, 7, 8, 16.2.1, 
18.3, 18.4  nie pobiera się 

200 zł - 1.500 zł miesięcznie 

(negocjowana) 
W przypadku pobierania opłaty 
ryczałtowej - innych opłat 
wskazanych w punktach 2, 4.1, 
5.1,  od 6.1 do 6.1.2, 7, 8, 16.2.1, 
18.3, 18.4  nie pobiera się 

200 zł - 1.500 zł miesięcznie 

(negocjowana) 
W przypadku pobierania opłaty 
ryczałtowej - innych opłat 
wskazanych w punktach 2, 4.1, 
5.1,  od 6.1 do 6.1.2, 7, 8, 16.2.1, 
18.3, 18.4  nie pobiera się 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

18.18 Wydanie na wniosek Klienta Potwierdzenia 

wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.) 

od czynności 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

18.19 Skup i sprzedaż walut obcych w wyznaczonych 

Placówkach sprzedażowych Banku 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18.20. Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe od transakcji 0 zł – do 10 szt. 0 zł – do 10 szt. 0 zł – do 10 szt. 0 zł – do 10 szt. 0 zł – do 10 szt. 0 zł – do 10 szt. 

0,5% min. 2 zł - powyżej 

10 szt. 

0,5% min. 2 zł - powyżej 

10 szt. 

0,5% min. 2 zł - powyżej 

10 szt. 

0,5% min. 2 zł - powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł - powyżej 10 

szt. 

0,5% min. 2 zł - powyżej 10 

szt. 
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L.p RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

RACHUNEK BIEŻĄCY RACHUNEK 

POMOCNICZY 

RACHUNEK ŚRODKÓW 

WYODRĘBNIONYCH 

PAKIET MOJA FIRMA 

 
RACHUNEK: 
-BIEŻĄCY 

-POMOCNICZY 
 

RACHUNEK SCILICET 

BONUM 
 
RACHUNEK: 

-BIEŻĄCY 
-POMOCNICZY 

-ŚRODKÓW 
WYODRĘBNIONYCH  

RACHUNEK WALUTOWY 

19. LIKWIDACJA RACHUNKU  jednorazowo 20 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował dłużej niż 1 rok 
20 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował dłużej niż 1 rok 
20 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował dłużej niż 1 rok 
20 zł – jeżeli rachunek funkcjonował 

dłużej niż 1 rok 
20 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował dłużej niż 1 rok 
12 zł 

50 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował powyżej 6 miesięcy 
do 1 roku 

50 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował powyżej 6 miesięcy 
do 1 roku 

50 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował powyżej 6 miesięcy 
do 1 roku 

50 zł – jeżeli rachunek funkcjonował 

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 
50 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował powyżej 6 miesięcy do 1 
roku 

100 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował do 6 miesięcy  
100 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował do 6 miesięcy  
100 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował do 6 miesięcy  
100 zł – jeżeli rachunek funkcjonował 

do 6 miesięcy  
100 zł – jeżeli rachunek 

funkcjonował do 6 miesięcy  
1)

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000 zł w Oddziale I w Radziechowach- Wieprzu i 15.000 zł w pozostałych Placówkach sprzedażowych Banku należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  
2)Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce  sprzedażowej Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
3)

KARTY PŁATNICZE - OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4A Taryfy. 
4)

 Zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami/Regulaminami -  rachunki oszczędnościowe nie mogą służyć do rozliczeń i pośrednictwa w rozliczeniach z działalności gospodarczej. 
5)

Każda dyspozycja Klienta, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000 zł, obligatoryjnie realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. 
6) )Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej: 2.000 EUR, 500 GBP, 500 USD w trybie pilnym należy awizować na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą do godziny 930 natomiast w trybie standardowym na trzy dni robocze do godziny 1400. 
7)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. 

8)Niezależnie od prowizji, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9.1.7.  
9)Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
10)Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 
11)Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. od 9.1.2 do 9.1.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku benef icjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie 
wypłaty jest kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje ( z wyłączeniem transakcji w walucie EUR wysyłanych do państw członkowskich).  
12) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, polecenie  przelewu  SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET. 
13) Przelew 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 uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (Sepa Credit Transfer). 
14)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. 
15)SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. Z pośrednictwem banku BPS w bankach spółdzielczych wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
16)EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
17)Polecenie przelewu w walucie obcej- usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu 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. 
18) 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). 
19) w przypadku przekazu do kwoty nie przekraczającej równowartości 10 EUR opłatę pobiera się zgodnie z pkt. 9.2.5 

 

ROZDZIAŁ 1B. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE PRZEDSIĘBIORCÓW, JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH, INNYCH PODMIOTÓW NIE UJĘTYCH W ROZDZIALE 2A., 2B., 
3A. I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 
L.p RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) TRYB 

POBIERANIA 
STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 LOKATA TERMINOWA W ZŁOTYCH LOKATA TERMINOWA W WALUTACH WYMIENIALNYCH  

1. OTWARCIE RACHUNKU jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. PROWADZENIE RACHUNKU miesięcznie 0 zł 0 zł 

3. WPŁATA GOTÓWKI W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU1 od kwoty 0 zł 0 zł 
4. WYPŁATA GOTÓWKI  W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU1),2) od kwoty 0 zł 0 zł 

4.1 wypłata awizowana  od kwoty 0 zł 0 zł 
4.2 wypłata nieawizowana3),  od kwoty 0,05% nie mniej niż 20 zł od kwoty przewyższającej 20.000 zł w Oddziale I lub 

15.000 zł  w pozostałych Placówkach  sprzedażowych Banku 
0,4% nie mniej niż 5 zł 

4.3 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w terminie w banknotach  od kwoty 0,15%  0,15%  

4.4 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w terminie w bilonie  od kwoty 0,20% nie dotyczy 

5. WYCIĄG SPORZĄDZANY JEDEN RAZ W MIESIĄCU ZA MIESIĄC POPRZEDNI  LUB OKRES OBEJMUJĄCY KOLEJNE 30/31 DNI 

5.1. odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej Banku miesięcznie 0 zł 0 zł 
5.2 wysyłany pocztą na wskazany adres korespondencyjny listem zwykłym  miesięcznie 15 zł 15 zł 

5.3 wysyłany na adres e-mail miesięcznie 0 zł 0 zł 
5.4 WYCIĄG SPORZĄDZANY PO KAŻDEJ ZMIANIE SALDA RACHUNKU Z INFORMACJĄ O ZMIANACH STANU RACHUNKU, USTALENIEM SALDA 

5.4.1 odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej Banku miesięcznie 15 zł 15 zł 

5.4.2 wysyłany pocztą na wskazany adres korespondencyjny listem zwykłym  po każdej wysyłce 10 zł 10 zł 
5.4.3 wysyłany na adres e-mail miesięcznie 0 zł 0 zł 

5.5 SPORZĄDZENIE ODPISU  WYCIĄGU Z RACHUNKU  
5.5.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 

5.5.2 za każdy poprzedni rok 35 zł 35 zł 
6. SPORZĄDZENIE ODPISU  JEDNEGO DOWODU DO WYCIĄGU: 

6.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 
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L.p RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) TRYB 
POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 LOKATA TERMINOWA W ZŁOTYCH LOKATA TERMINOWA W WALUTACH WYMIENIALNYCH  

6.2 za każdy poprzedni rok 50 zł 50 zł 

7. SPORZĄDZENIE ODPISU OBROTÓW NA JEDNYM RACHUNKU  
7.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 

7.2 za każdy poprzedni rok 25 zł 25 zł 
8. ZASTRZEŻENIA 

8.1 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I WYKONANIE ZASTRZEŻENIA 
8.1.1 dokumentu tożsamości  jednorazowo 62 zł 62 zł 

8.2 ODWOŁANIE ZASTRZEŻENIA: 

8.2.1 dokumentu tożsamości jednorazowo 62 zł 62 zł 
9. INNE CZYNNOŚCI 

9.1 Przyjęcie lub wykonanie dyspozycji dotyczącej  zablokowania środków z tytułu zabezpieczenia umów zawartych  
z innymi bankami lub podmiotami, potwierdzenie pełnomocnictwa do rachunku dla innego podmiotu 

od dyspozycji 50 zł 50 zł 

9.2 Zmiana stałego pełnomocnictwa do rachunku  od zmiany 26 zł 26 zł 
9.3 Zmiana Karty Wzorów Podpisów od zmiany 26 zł 26 zł 

9.4 Dokonanie adnotacji o zmianie adresu, dokumentu tożsamości  od zmiany 0 zł 0 zł 
9.5 Przelew-realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu za dokument 0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 100 zł (oblicza się od kwoty 

środków na rachunku w dniu faktycznej realizacji zajęcia rachunku bankowego) 
0,5% kwoty zajętej nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 100 zł (oblicza się od kwoty 

środków na rachunku w dniu faktycznej realizacji zajęcia rachunku bankowego) 
9.6 Za sporządzenie aneksu do umowy rachunku bankowego na wniosek Klienta od czynności 20 zł 20 zł 

9.7 Opłata za sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych organom i instytucjom o 
których mowa w art. 105b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego 

od zapytania 30 zł 30 zł 

9.8 Wydanie na wniosek Klienta Potwierdzenia wykonania operacji bankowej (przelewu, wpłaty itp.) od czynności 15 zł 15 zł 
10. LIKWIDACJA RACHUNKU  jednorazowo 6 zł 0 zł 

2 zł jeżeli wysokość odsetek wypłaconych za ostatni pełny okres złożenia depozytu, 

po potrąceniu podatku, wynosi do 12 zł  
1)

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000 zł w Oddziale I w Radziechowach- Wieprzu i 15.000 zł w pozostałych Placówkach sprzedażowych Banku należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  
2)Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej: 2.000 EUR, 500 GBP, 500 USD w trybie pilnym należy awizować na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą do godziny 9.30 natomiast w trybie standardowym na trzy dni robocze do godziny 1400. 
3)Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce  sprzedażowej Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 

 
ROZDZIAŁ 2A. RACHUNKI BANKOWE PŁATNICZE - DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 
POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 
RACHUNEK 

OSZCZĘDNOŚCIOWO
- ROZLICZENIOWY 

 

PAKIET 
MŁODZIEŻOWY 

 

PAKIET SENIOR 

 
PAKIET 

PROFIT4) 

 

 
PAKIET PROFIT 

+L4) 

 

 

PAKIET 
PROFIT +K4) 

 

PAKIET 500+ 

 
PAKIET 
WYGODNE 

KONTO DLA 
KLIENTÓW 
ZUS 

 
PODSTAWOWY 

RACHUNEK 
PŁATNICZY 

 
RACHUNEK 

WALUTOWY 
 

RACHUNEK 

WSPÓLNY OSÓB 
FIZYCZNYCH 

PROWADZONY 
W RAMACH 
RADY 

RODZICÓW 

1. 
PROWADZENIE RACHUNKU 
PŁATNICZEGO  

miesięcznie 7,50 zł 
0 zł 1)  

7,50 zł 10 zł 1 zł 6 zł 6 zł 1 zł 0 zł 3,50 zł 0 zł 
7,50 zł 

2. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

2.1 USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ/ USŁUGA INTERNET BANKING 

2.1.1 uruchomienie usługi za czynność 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 

2.1.2 dostęp do systemu   miesięcznie 2,70 zł 0 zł 2,70 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2,70 zł nie dotyczy 

2.1.3 
wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła 
jednorazowego za pomocą SMS  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 

2.1.4 wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 

2.1.5 
wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 

listem poleconym 
jednorazowo 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 

15 zł  

 
nie dotyczy 

2.1.6 zmiana numeru telefonu do autoryzacji za czynność 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 

2.1.7 
zmiana uprawnień 
użytkownika/użytkowników 

za czynność 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 

2.1.8 
odblokowanie systemu zablokowanego z 

winy Użytkownika 
za czynność 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł nie dotyczy 

2.2. POWIADAMIANIE SMS /USŁUGA SMS  BANKING 

2.2.1 korzystanie z usługi miesięcznie 3,00 zł 
0 zł 2) 

3,00 zł 
0 zł 9) 0 zł 9) 0 zł 9) 

3,00 zł 3,00 zł 

nie dotyczy
 

3,00 zł 
nie dotyczy 

3,50 zł 3,50 zł  3,50 zł  3,50 zł  nie dotyczy 
2.2.2 zmiana dyspozycji od dyspozycji 5,00 zł 

0 zł 3) 

5,00 zł 
0 zł 10) 0 zł 10) 0 zł 10) 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
nie dotyczy 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł nie dotyczy 
2.3 USŁUGA BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ  

2.3.1 
Telefoniczna usługa na hasło obejmująca 

informację o stanie (saldzie) rachunku 
miesięcznie 2 zł 2 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 zł  2 zł nie dotyczy  2 zł nie dotyczy 
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Lp. RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 
RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO

- ROZLICZENIOWY 

 
PAKIET 
MŁODZIEŻOWY 

 
PAKIET SENIOR 

 
PAKIET 
PROFIT4) 

 

 
PAKIET PROFIT 
+L4) 

 

 
PAKIET 
PROFIT +K4) 

 
PAKIET 500+ 

 

PAKIET 
WYGODNE 
KONTO DLA 

KLIENTÓW 
ZUS 

 
PODSTAWOWY 
RACHUNEK 

PŁATNICZY 

 
RACHUNEK 
WALUTOWY 

 

RACHUNEK 
WSPÓLNY OSÓB 

FIZYCZNYCH 
PROWADZONY 
W RAMACH 

RADY 
RODZICÓW 

płatniczego w dniu udzielenia informacji 

3. WPŁATA GOTÓWKI W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU 

3.1. 
dokonywana przez Posiadacza/pełnomocnika 
rachunku 

od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 

dokonywana przez osoby nie będące 
Posiadaczem/ 

pełnomocnikiem rachunku 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, wpłat nie 
sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3 zł, wpłat 
nie sumuje się 

5 zł 

3,50 zł -  
za wpłatę do  
1 000 zł na jeden 
rachunek.  
Za każdy następny 
rozpoczęty  
1 000 zł pobiera się 
dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 

4. WYPŁATA GOTÓWKI W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU18)20) 

4.1 wypłata gotówki   
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 wypłata awizowana  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
4.3 wypłata nieawizowana19)  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
4.4 

nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty 
w terminie w banknotach  

od kwoty 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0,15% 0% 0,15% 0,15% 

4.5 
nie podjęcie   awizowanej/zamówionej 
kwoty w terminie w bilonie  

od kwoty 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0% nie dotyczy 0,20% 

4.6 
wymiana gotówki na banknoty lub bilon, 
powyżej łącznej kwoty 500 zł 

od kwoty 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% nie dotyczy 1% 

5. POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO 

5.1. w Placówce sprzedażowej Banku za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

5.1.1 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 zł - 

5.1.2 

Polecenie przelewu wewnętrznego z 
rachunku oszczędnościowego na rachunek 

związany z prowadzoną działalnością 
gospodarczą/przeksięgowanie 31) 

za przelew 0,2% kwoty przelewu 0,2% kwoty przelewu 0,2% kwoty przelewu 0,2% kwoty przelewu 0,2% kwoty przelewu 0,2% kwoty 
przelewu 

0,2% kwoty 
przelewu 

0,2% kwoty 
przelewu 0,2% kwoty przelewu 0,2% kwoty 

przelewu 0,2% kwoty przelewu 

6. POLECENIE PRZELEWU 

6.1 POLECENIE PRZELEWU ELIXIR 

6.1.1 w Placówce sprzedażowej Banku 

za przelew 

3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 0 zł 0 zł14)/3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

6.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 0 zł32)/1,50 zł  1,10 zł 1,10 zł  0 zł33)/1,50 zł  1,10 zł 0 zł14)/1,10 zł 1,10 zł nie dotyczy 

6.2 POLECENIE PRZELEWU W SYSTEMIE SORBNET16) 

6.2.1 w Placówce sprzedażowej Banku 
za przelew 

35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

6.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł nie dotyczy 
6.3 POLECENIE PRZELEWU EXPRESS ELIXIR 

6.3.1 w Placówce sprzedażowej Banku 
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 

6.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 

6.4. 
Zwrot kosztów związanych z poszukiwaniem, 

ustaleniem właściwego numeru rachunku  
jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

7.1 Opłata transakcyjna za realizację przekazu wysyłanego do banków krajowych i zagranicznych:  

7.1.1 Polecenie przelewu SEPA 

7.1.1.1 w placówce sprzedażowej Banku 

7.1.1.1.1 do banków krajowych za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
7.1.1.1.2 do banków zagranicznych za przelew 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 0 zł14)/3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 

7.1.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 

7.1.1.2.1 do banków krajowych za przelew 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
7.1.1.2.2 do banków zagranicznych za przelew 1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 0 zł/1,50 zł32) 1,10 zł 1,10 zł 0 zł/1,50 zł33) 1,10 zł 0 zł14)/1,10 zł 1,10 zł 1,10 zł 

7.1.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w ramach EOG 21) 

7.1.2.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

7.1.2.2 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 
7.1.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 21)  

7.1.3.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 0,25% min. 40 zł,  
max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 
40 zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

7.1.3.2 w systemie bankowości elektronicznej za przelew 0,25% min. 30 zł,  0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 30 0,25% min. 0,25% min. 30 
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Lp. RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 
RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO

- ROZLICZENIOWY 

 
PAKIET 
MŁODZIEŻOWY 

 
PAKIET SENIOR 

 
PAKIET 
PROFIT4) 

 

 
PAKIET PROFIT 
+L4) 

 

 
PAKIET 
PROFIT +K4) 

 
PAKIET 500+ 

 

PAKIET 
WYGODNE 
KONTO DLA 

KLIENTÓW 
ZUS 

 
PODSTAWOWY 
RACHUNEK 

PŁATNICZY 

 
RACHUNEK 
WALUTOWY 

 

RACHUNEK 
WSPÓLNY OSÓB 

FIZYCZNYCH 
PROWADZONY 
W RAMACH 

RADY 
RODZICÓW 

max. 300 zł zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

30 zł,  
max. 300 zł 

zł,  
max. 300 zł 

7.1.4 Polecenie wypłaty 21)       

7.1.4.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 0,25% min. 40 zł,  
max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 
40 zł,  

max. 400 zł 

0,25% min. 40 
zł,  

max. 400 zł 

7.1.4.2 w systemie bankowości elektronicznej  za przelew 0,25% min. 30 zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 

30 zł,  
max. 300 zł 

0,25% min. 30 

zł,  
max. 300 zł 

7.1.5 Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EUR, USD, GBP i PLN (Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt od 7.1.2 do 7.1.4).  

7.1.5.1 w placówce sprzedażowej Banku za przelew 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 

7.1.5.2 w systemie bankowości elektronicznej  za przelew 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 125 zł 

7.1.6 

Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego 

przekazu w obrocie dewizowym, wykonane 
na zlecenie Klienta 

za transakcję 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 110 zł 

7.1.7 

Zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących pobierane „z góry” od 
poleceń wypłaty (Instrukcja kosztowa 

„OUR”) 

za transakcję 
110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + 
koszty 
banków 

trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

7.2 Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego: UWAGA: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

7.2.1 Z banków krajowych za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
7.2.2 

Z banków zagranicznych w ramach EOG  w 
walucie EURO 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2.3 
Z banków zagranicznych w ramach EOG w 

walucie innej niż EURO 
za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7.2.4 Z banków zagranicznych spoza EOG za przelew 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

7.2.5 

Przekazy do kwoty nie przekraczające 

równowartości 10 EUR (Uwaga: zapis nie 
dotyczy przekazów wymienionych w pkt. 
7.2.2) 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

7.3 Inne 

7.3.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15% min.20 zł, max. 
100 zł 

0,15% min.20 zł, 
max. 100 zł 

0,15% min.20 zł, 
max. 100 zł 

0,15% min.20 zł, 
max. 100 zł 

0,15% min.20 zł, 
max. 100 zł 

0,15% min.20 
zł, max. 100 zł 

0,15% min.20 
zł, max. 100 zł 

0,15% min.20 
zł, max. 100 zł 

0,15% min.20 zł, 
max. 100 zł 

0,15% 

min.20 zł, 
max. 100 zł 

0,15% min.20 zł, 
max. 100 zł 

7.3.2 

Zlecenie poszukiwania przelewu/ 

postępowanie wyjaśniające wykonane na 
zlecenie Klienta22) 

za zlecenie 
110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + koszty 

banków 
trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

110 zł + 
koszty 
banków 

trzecich 

110 zł + koszty 
banków trzecich 

7.3.3 Opłata „Non-STP” 17) od transakcji 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8. ZLECENIE STAŁE 

8.1 PRZYJĘCIE DYSPOZYCJI ZLECENIA STAŁEGO 

8.1.1 w Placówce sprzedażowej Banku 
jednorazowo 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 3 zł nie dotyczy 
8.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 
8.2 MODYFIKACJA DYSPOZYCJI ZLECENIA STAŁEGO     
8.2.1 w Placówce sprzedażowej Banku 

za modyfikację 
3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł 3 zł nie dotyczy 

8.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 
8.3 REALIZACJA DYSPOZYCJI ZLECENIA STAŁEGO     
8.3.1 w Placówce sprzedażowej Banku od realizacji 

 
2 zł 2 zł  2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł14)/2 zł 2 zł nie dotyczy 

8.3.2 w systemie bankowości elektronicznej 1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  0 zł14)/1 zł 1,10 zł  nie dotyczy 
8.4 REALIZACJA JEDNORAZOWEJ DYSPOZYCJI ZLECENIA STAŁEGO 

8.4.1 w Placówce sprzedażowej Banku 
od każdej pozycji 

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł14)/3 zł 3 zł nie dotyczy 
8.4.2 w systemie bankowości elektronicznej 1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  1,10 zł  0 zł14)/1 zł 1,10 zł  nie dotyczy 
9. POLECENIE ZAPŁATY 

9.1. 
Realizacja polecenia zapłaty z rachunku 

płatniczego dłużnika za jedno polecenie 
 
za realizację 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 0 zł14)/2,50 zł 2,70 zł nie dotyczy 

9.1.1 
Przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja zgody 
polecenia zapłaty 

za zlecenie 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł14)/3,80 zł 4 zł nie dotyczy 
9.2 ODMOWA WYKONANIA POLECENIA ZAPŁATY Z TYTUŁU BRAKU ŚRODKÓW NA RACHUNKU PŁATNICZYM DŁUŻNIKA NA RACHUNEK  

9.2.1 w ETNO Banku Spółdzielczym za polecenie zapłaty 
 

2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 2,70 zł 0 zł 2,50 zł nie dotyczy 
9.2.2 w innym banku krajowym 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł 4 zł nie dotyczy 
10. KARTY PŁATNICZE  – OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4A. Taryfy5),8) 
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Lp. RODZAJ USŁUG (CZYNNOŚCI) 
TRYB 

POBIERANIA 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 
RACHUNEK 
OSZCZĘDNOŚCIOWO

- ROZLICZENIOWY 

 
PAKIET 
MŁODZIEŻOWY 

 
PAKIET SENIOR 

 
PAKIET 
PROFIT4) 

 

 
PAKIET PROFIT 
+L4) 

 

 
PAKIET 
PROFIT +K4) 

 
PAKIET 500+ 

 

PAKIET 
WYGODNE 
KONTO DLA 

KLIENTÓW 
ZUS 

 
PODSTAWOWY 
RACHUNEK 

PŁATNICZY 

 
RACHUNEK 
WALUTOWY 

 

RACHUNEK 
WSPÓLNY OSÓB 

FIZYCZNYCH 
PROWADZONY 
W RAMACH 

RADY 
RODZICÓW 

10.1 Wydanie karty  od czynności 5) 15 zł 5) 15 zł 15 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
10.2 Wydanie karty wznowionej  od czynności 5) 10 zł 5) 10 zł 10 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
10.3 Wydanie duplikatu karty od czynności 5) 15 zł 5) 15 zł 15 zł 5) 5) 15 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
10.4 

Powtórne generowanie i wysyłka kodu  PIN 
na wniosek Użytkownika karty 

od czynności 5) 8 zł 5) 10 zł 10 zł 5) 5) 10 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
10.5 Telefoniczne odblokowanie kodu PIN  od czynności 5) 5 zł 5) 5 zł 5 zł 5) 5) 5 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
10.6 Zmiana kodu PIN (Usługa dostępna jedynie w 

bankomatach świadczących taką usługę). 
od czynności 5) 0 zł 5) 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

10.7 Obsługa karty miesięcznie 5) 0 zł 5) 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

10.8 

Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych   

od transakcji 5) 0 zł 5) 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

10.9. Wypłata gotówki   

10.9.1 

We wskazanych bankomatach Grupy BPS i 

innych banków krajowych i terminalach POS 
zgodnie z zawartymi umowami  
(Lista bankomatów dostępna w placówkach 
sprzedażowych Banku i na stronie internetowej Banku). 

od transakcji 

5) 0 zł 5)
 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

10.9.2 w pozostałych  bankomatach w kraju 5) 3% min. 6 zł 5)
 3%min. 6zł 3%min. 6zł 5) 5) 3%min. 6 zł 

0 zł15)/  

3% min. 6 zł 
nie dotyczy nie dotyczy 

10.9.3 

Zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR  

5) 3% min. 6 zł 5)
 3%min. 6zł 3%min. 6zł 5) 5) 3%min. 6 zł 

0 zł15)/  

3% min. 6 zł 
nie dotyczy nie dotyczy 

10.9.4  

Zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w 

ramach EOG w walucie obcej innej niż EUR 
oraz poza EOG 

5) 3% min.10 zł 5)
 3%min.10zł 3% min.10 zł 5) 5) 3% min.10 zł 

0 zł15)/  
3% min. 10 zł 
(wypłaty możliwe 

jedynie w ramach 
EOG) 

nie dotyczy nie dotyczy 

10.9.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5) 3% min.10 zł 5)
 3%min.10zł 3% min.10 zł 5) 5) 3% min.10 zł 

0 zł15)/  
3% min. 10 zł 

nie dotyczy nie dotyczy 

10.9.6  w punktach akceptujących kartę za granicą 5) 3% min.10 zł 5)
 3%min.10zł 3% min.10 zł 5) 5) 3% min.10 zł 

0 zł15)/  

3% min. 10 zł 
nie dotyczy nie dotyczy 

10.9.7 w placówkach Poczty Polskiej 5) 3% min.10 zł 5)
 3%min.10 zł 3%min.10zł 5) 5) 3%min.10zł 

0 zł15)/  

3% min. 10 zł 
nie dotyczy nie dotyczy 

10.9.8 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po 

utracie karty 
jednorazowo 5) 1 000 zł 5) 1 000 zł 1 000 zł 5) 5) 1 000 zł 1000 zł nie dotyczy nie dotyczy 

10.10  
Wpłaty gotówki we wpłatomacie Banku 
(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących 
taką usługę) 

od transakcji 5) 0 zł 5) 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

11. Inne  

11.1 Usługa Cash back od transakcji 5) 2 zł 5) 2 zł 2 zł 5) 5) 2 zł 2 zł nie dotyczy nie dotyczy 

11.2 
Sprawdzanie salda w bankomacie  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących 
taką usługę)

 

od transakcji 5) 0 zł 5) 1 zł 1 zł 5) 5) 1 zł 1 zł nie dotyczy nie dotyczy 

11.3 Zmiana danych Użytkownika karty  od czynności 5) 0 zł 5) 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
11.4 Czasowa blokada lub odblokowanie karty od czynności 5) 12 zł 5) 12 zł 12 zł 5) 5) 12 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
11.5 Zmiana limitów na karcie od zmiany 5) 0 zł 5) 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
11.6 

Opłata za wydanie zatrzymanej karty w 
bankomacie ETNO Banku Spółdzielczego 

od czynności 5) 15 zł 5) 15 zł 15 zł 5) 5) 15 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
11.7 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 5) 0 zł 5) 0 zł 0 zł 5) 5) 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
12. KARTA KREDYTOWA OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4C. Taryfy6), 8) 

12.1 Wydanie karty od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 5 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.2 Wznowienie karty od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 5 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.3 Wydanie duplikatu od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 5 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.4 Wydanie karty dodatkowej  od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.5 OBSŁUGA KARTY KREDYTOWEJ - opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wpłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 

12.5.1 mniej niż 6.600 zł rocznie 6) 6) 6) 6) 6) 54 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.5.2 co najmniej 6.600 zł rocznie 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.6 
Zmiana kodu PIN  
(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących 
taką usługę) 

od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
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12.7 
Powtórne generowanie i wysyłka kodu  PIN 
na wniosek Użytkownika karty 

od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 3 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.8 Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.9 

Krajowe i transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty kredytowej do 

płatności bezgotówkowych 7) 

od transakcji 

6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.10 

Wypłata gotówki w bankomatach i kasach 

banków w kraju (prowizja naliczana od 
kwoty wypłaty) 

6) 6) 6) 6) 6) 4% min. 10 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.11 
Transgraniczne transakcje gotówkowe w 

bankomatach i kasach banków  
6) 6) 6) 6) 6) 4% min. 10 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.12 
Sprawdzanie salda w bankomacie  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących 
taką usługę) 

6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.13 Rozpatrzenie reklamacji od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.14 Zmiana limitów na karcie  od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.15 

Przekazanie wydruku miesięcznego 

zestawienia operacji. 
od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.16 

Generowanie zestawienia operacji na 
życzenie Użytkownika karty za okres przez 

niego wskazany 

od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 5 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.17 

Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie 

(max. ostatnie 10 transakcji) w 
bankomatach świadczących taką usługę 

od transakcji 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.18 Zmiana danych Użytkownika karty od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.19 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty od czynności      0 zł   nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.20 Obsługa nieterminowej spłaty od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.21 Minimalna spłata zadłużenia na karcie  

miesięcznie od kwoty 
salda końcowego 
okresu rozliczeniowego 

6) 6) 6) 6) 6) 3%min.40zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.22 Przelew z karty od transakcji 6) 6) 6) 6) 6) 3 % min. 5zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
12.23 

Opłata za wydanie zatrzymanej karty w 

bankomacie ETNO Banku Spółdzielczego 
od czynności 6) 6) 6) 6) 6) 15 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

12.24 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 6) 6) 6) 6) 6) 0 zł 6) 6) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.  KARTA BANKOMATOWA   OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4B. Taryfy11) 

13.1 Wydanie karty 

13.1.1 pierwszej od czynności 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.1.2 kolejnej od czynności 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.1.3 wznowionej  od czynności 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.2 Wydanie kodu PIN do karty od czynności 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.3 

Opłata za ponowne generowanie kodu  PIN 
do karty  

od czynności 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.4 Zmiana kodu PIN  od czynności 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.5 Obsługa karty miesięcznie 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
13.6 Wypłata gotówki pozakasowa od transakcji 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

13.7 
Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku 
(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących 
taką usługę) 

od transakcji 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

13.8 Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

13.9 

Opłata za wydanie zatrzymanej karty 
w bankomacie ETNO Banku  
Spółdzielczego 

od czynności 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) 11) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

14. WYCIĄG Z RACHUNKU PŁATNICZEGO 

14.1 WYCIĄG SPORZĄDZANY JEDEN RAZ W MIESIĄCU ZA MIESIĄC POPRZEDNI  LUB OKRES OBEJMUJĄCY KOLEJNE 30/31 DNI 

14.1.1 
odbierany we wskazanej  Placówce 
sprzedażowej Banku 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.1.2 
wysyłany pocztą na wskazany adres 
korespondencyjny listem zwykłym  

miesięcznie 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 0 zł 8 zł 8 zł 

14.1.3 
udostępniany w systemie bankowości 

elektronicznej miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.1.4 wysyłany na adres e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 WYCIĄG SPORZĄDZANY PO KAŻDEJ ZMIANIE SALDA RACHUNKU PŁATNICZEGO Z INFORMACJĄ O ZMIANACH STANU RACHUNKU, USTALENIEM SALDA 
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14.2.1 
odbierany we wskazanej  Placówce 
sprzedażowej Banku 

miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

14.2.2 
wysyłany pocztą na wskazany adres 

korespondencyjny listem zwykłym  
po każdej wysyłce 10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   

14.2.3 
udostępniany w systemie bankowości 

elektronicznej miesięcznie 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2.4 wysyłany na adres e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.3 SPORZĄDZENIE ODPISU  WYCIĄGU Z RACHUNKU PŁATNICZEGO 

14.3.1 za bieżący rok 
za dokument 

12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 10 zł 12 zł 12 zł 

14.3.2 za każdy poprzedni rok 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
14.4 SPORZĄDZENIE ODPISU  JEDNEGO DOWODU DO WYCIĄGU 

14.4.1 za bieżący rok 

za dokument 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 12 zł 15 zł 15 zł 

14.4.2 za każdy poprzedni rok 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

14.4.3 

za sporządzenie i wydanie kserokopii 

dowodu wpłaty/wypłaty kasowej poza dniem 
realizacji tej wpłaty/wypłaty 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

14.5 SPORZĄDZENIE ODPISU OBROTÓW NA JEDNYM RACHUNKU PŁATNICZYM 

14.5.1 za bieżący rok  
za dokument 

15 zł  15 zł  15 zł  15 zł  15 zł  15 zł  15 zł  15 zł  12 zł  15 zł  15 zł  

14.5.2 za każdy poprzedni rok 20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  20 zł  

15. ZASTRZEŻENIA 

15.1 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I WYKONANIE ZASTRZEŻENIA 

15.1.1 czeków, książeczki 
jednorazowo 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł nie dotyczy 50 zł 

15.1.2 dokumentu tożsamości  62 zł   62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 

15.2 Odwołanie zastrzeżenia: 

15.2.1 czeków, książeczki 
jednorazowo 

50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł nie dotyczy 50 zł 

15.2.2 dokumentu tożsamości  62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 

16. INNE CZYNNOŚCI 

16.1 Wydanie blankietów czeków za czek 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł nie dotyczy 3 zł 

16.2 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 
Posiadacza rachunku w sprawie 
przeznaczenia  środków zgromadzonych na 

rachunku na wypadek śmierci 

od rachunku 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł nie dotyczy 

16.3 

Przyjęcie lub wykonanie dyspozycji 

dotyczącej  zablokowania środków z tytułu 
zabezpieczenia umów zawartych  z innymi 
bankami lub podmiotami, potwierdzenie 

pełnomocnictwa do rachunku dla innego 
podmiotu 

od dyspozycji  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

16.4 
Zmiana stałego pełnomocnictwa do 
rachunku  

od zmiany 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

16.5 Zmiana Karty Wzorów Podpisów od zmiany 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

16.6 
Dokonanie adnotacji o zmianie adresu, 
dokumentu tożsamości  

od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

16.7 

Wydanie opinii bankowej/ zaświadczenia o 
posiadanym rachunku płatniczym na żądanie 

Posiadacza rachunku 

za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

16.8 

Przelew-realizacja tytułu wykonawczego oraz 
dokumentu mającego moc takiego 

dokumentu 

od kwoty przesłanej  
 

0,5% nie mniej niż 
10 zł i nie więcej niż 

100 zł 
Oblicza się od kwoty 
środków na rachunku 
płatniczym w dniu 
faktycznej realizacji zajęcia 
rachunku płatniczego. 

 

0,5% nie mniej 
niż 10 zł i nie 

więcej niż 100zł 
Oblicza się od kwoty 
środków na 
rachunku płatniczym 
w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 

 

0,5% nie mniej 
niż 10 zł i nie 

więcej niż 100 
zł 
Oblicza się od kwoty 
środków na 
rachunku płatniczym 
w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 

0,5% nie mniej 
niż 10zł i nie 

więcej niż 100 
zł 
Oblicza się od kwoty 
środków na 
rachunku płatniczym 
w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 

 

0,5% nie mniej 
niż 10zł i nie 

więcej niż 100 
zł 
Oblicza się od 
kwoty środków na 
rachunku 
płatniczym w dniu 
faktycznej realizacji 
zajęcia rachunku 
płatniczego. 

 

0,5% nie 
mniej niż 10zł 

i nie więcej 
niż 100 zł 
Oblicza się od 
kwoty środków 
na rachunku 
płatniczym w dniu 
faktycznej 
realizacji zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 

0,5% nie 
mniej niż 10 

zł i nie więcej 
niż 100 zł 
Oblicza się od 
kwoty środków 
na rachunku 
płatniczym w 
dniu faktycznej 
realizacji zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 

0,5% nie 
mniej niż 

10zł i nie 
więcej niż 

100 zł 
Oblicza się od 
kwoty środków 
na rachunku 
płatniczym w 
dniu faktycznej 
realizacji zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 
 

0,5% nie mniej 
niż 10zł i nie 

więcej niż 100zł 
Oblicza się od kwoty 
środków na 
rachunku płatniczym 
w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 

 

 

0,5% nie 
mniej niż 

10 zł i nie 
więcej niż 

100zł 
Oblicza się od 
kwoty 
środków na 
rachunku 
płatniczym w 
dniu 
faktycznej 
realizacji 
zajęcia 
rachunku 
płatniczego. 

0 zł  

16.9 
Obsługa związana ze sporządzeniem i 

wysłaniem zawiadomienia/monitu 

od czynności 

 

 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 20 zł 20 zł 
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związanego z powstaniem nieuprawnionego 
zadłużenia, nieterminowej spłaty,  
niedostarczenia wymaganych umową 

dokumentów, braku deklarowanych 
wpływów na rachunek płatniczy oraz braku 
realizacji zobowiązań wynikających z umowy 

16.10 
Obsługa związana z wykonaniem monitu 
telefonicznego dotyczącego jw. ( 16.9) 

od czynności 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 0 zł 8 zł 8 zł 

16.11 

Prowizja za obsługę związaną z likwidacją 
nielegalnego debetu w rachunku 

płatniczym– (opłata pobierana maksymalnie 
jeden raz w miesiącu) 

od czynności  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 10 zł 

16.12 Potwierdzenie czeku od czeku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł nie dotyczy 6 zł 
16.13 Przesłanie faksem kopii dokumentu do innego upoważnionego odbiorcy 

16.13.1 pierwsza strona 
od strony 

10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  

16.13.2 za każdą następną 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

17. SPORZĄDZENIE ZESTAWIENIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH 

17.1 
odbierane we wskazanej  Placówce 
sprzedażowej Banku 

rocznie 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.2 
wysyłane pocztą na wskazany adres 
korespondencyjny  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.3 
udostępniane w systemie bankowości 

elektronicznej 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.4 wysyłany na adres e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18. 
Opłata za przechowywanie złożonego do 
Banku depozytu 

miesięcznie 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 

19. 

Opłata za sporządzenie i przekazanie 
zbiorczej informacji o rachunkach 
płatniczych osobom o których mowa w art. 

92ba ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawa bankowego 

od zapytania 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

20. Przeniesienie rachunku płatniczego od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

21. KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE z TAB. 8 Taryfy12)  

21.1 
Prowizja za przyznanie kwoty kredytu w 
rachunku płatniczym 

jednorazowo od kwoty 
kredytu 

12) 12) 12) 12) 2%  
 

12) 12) 12) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

21.2 
Prowizja za odnowienie/przedłużenie kredytu 

w rachunku płatniczym 
jednorazowo od kwoty 
kredytu 

12) 12) 12) 12) 2%  
 

12) 12) 12) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

21.3 

Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu w 

rachunku płatniczym PROFIT+L  w trakcie 
umownego okresu kredytowania 

jednorazowo od kwoty 
podwyższenia 

12) 12) 12) 12) 2%  
 

12) 12) 12) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

21.4 

Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie 

wniosku o przyznanie kredytu w rachunku 
płatniczym PROFIT +L 

jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

12) 12) 12) 12) 0 zł 12) 12) 12) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

21.5 

Opłata przygotowawcza za 
odnowienie/przedłużenie kredytu w 
rachunku płatniczym PROFIT+L 

jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

12) 12) 12) 12) 0 zł 12) 12) 12) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

22. PRZESŁANIE DYSPOZYCJI POSIADACZA PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNEK W ETNO BANKU SPÓŁDZIELCZYM  

22.1 w formie elektronicznej  za dokument 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
22.2 w formie papierowej listem zwykłym za dokument 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 5 zł 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
23. DODATKOWE UBEZPIECZENIE ASSISTANCE DLA PAKIETU - WYGODNE KONTO DLA KLIENTÓW ZUS13) 

23.1 
przez pierwsze 12 miesięcy ochrony 
ubezpieczeniowej 

miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
23.2 od 13 miesiąca ochrony ubezpieczeniowej miesięcznie nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 0,60 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

24. 
Wymiana banknotów zniszczonych na 
obiegowe 

od transakcji 

0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 0 zł do 10 szt. 

0,5% min. 2zł  powyżej 

10 szt. 
0,5% min. 2zł  
powyżej 10 szt. 

0,5% min. 2zł  
powyżej 10szt. 

0,5% min. 2zł  
powyżej 10szt. 

0,5% min. 2zł  
powyżej 10 szt. 

0,5% min. 2zł  
powyżej 10szt. 

0,5% min. 2 zł  
powyżej 10szt. 

0,5% min. 2zł  
powyżej 10szt. 0 zł powyżej 10 szt. 

0,5% min. 
2zł  powyżej 10 

szt. 
0,5% min. 2zł  
powyżej 10szt. 

25. 

Skup i sprzedaż walut obcych w 
wyznaczonych placówkach 

sprzedażowych banku 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

1)
Zwolnienie z opłaty pod warunkiem utrzymywania średniego salda na rachunku w kwocie nie niższej niż 100 zł w okresie rozliczeniowym od 1-go do ostatniego dnia miesiąca, w innym przypadku pobiera się stałą, miesięczną opłatę w wysokości 7,50 zł. 
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2)
Dla 5 bezpłatnych powiadomień SMS dla jednego rachunku i jednego numeru telefonu, za każde następne 3,50 zł miesięcznie od każdego rachunku/telefonu do którego aktywowana jest usługa.    

3)
Dla jednego rachunku i jednego telefonu do którego aktywowana jest usługa. 

4)Minimalna miesięczna wpłata na rachunek 4.000 zł, dla rachunku wspólnego 7.000 zł 
5)

KARTY PŁATNICZE - OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4A.Taryfy. 
6)

KARTA KREDYTOWA - OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4C. Taryfy. 
7)

Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
8)

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 karty. 
9)

0 zł dla każdego współposiadacza i jednego numeru telefonu, za każdy następny -3,50 zł miesięcznie od każdego rachunku/telefonu do którego aktywowana jest usługa.  
10)

0 zł dla każdego współposiadacza i jednego numeru telefonu, za każdy następny -4,50 zł od każdego rachunku/telefonu do którego aktywowana jest usługa.  
11)

Karty bankomatowe - OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 4B. Taryfy. 
12)

KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM - OPŁATY I PROWIZJE POBIERANE ZGODNIE Z ROZDZIAŁEM 5 Taryfy. 
13)

Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia znajduje się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia assistance  dla posiadaczy rachunków bankowych w ramach promocji „Wygodne konto dla klientów ZUS” wręczanych Uczestnikowi przy zawarciu Umowy o prowadzenie Pakietu Wygodne Konto dla Klientów 

ZUS. 
14)

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. 
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 nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfą.  
16

)Każda dyspozycja Posiadacza rachunku, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000, obligatoryjnie realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. 
17)Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 7.3 i 7.8 Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest 

kierowane do kraju w którym ten standard obowiązuje ( z wyłączeniem transakcji w walucie EUR wysyłanych do państw członkowskich).  
18)

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000 zł w Oddziale I w Radziechowach- Wieprzu i 15.000 zł w pozostałych Placówkach sprzedażowych Banku należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
19)

Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce  sprzedażowej Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
20)Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej: 2.000 EUR, 500 GBP, 500 USD w trybie pilnym należy awizować na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą do godziny 9.30 natomiast w trybie standardowym na trzy dni robocze do godziny 1400. 
21)Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7.1.7, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
22)Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
23)Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 
24) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, polecenie  przelewu  SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET. 
25) Przelew 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 uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (Sepa Credit Transfer). 
26) 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. 
27) SWIFT - międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. Z pośrednictwem banku BPS w bankach spółdzielczych wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
28 )EOG - Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA. 
29) Polecenie przelewu w walucie obcej- usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu 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. 
30) 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). 
31) Zgodnie z obowiązującymi w Banku regulacjami/Regulaminami -  rachunki oszczędnościowe nie mogą służyć do rozliczeń i pośrednictwa w rozliczeniach z działalności gospodarczej. 
32) 0 zł dla 5 kolejnych przelewów w miesiącu, za każdy następny -1,50 zł  
33) 0 zł dla 2 kolejnych przelewów w miesiącu, za każdy następny -1,50 zł 
 

ROZDZIAŁ 2B. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY  

TERMINOWA LOKATA 
OSZCZĘDNOŚCIOWA 

SUPER KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWA LOKATA 
OSZCZĘDNOŚCIOWA W WALUTACH 

WYMIENIALNYCH 

A’vista 

1. PROWADZENIE RACHUNKU  miesięcznie 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 

2. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  

2.1 USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ/ USŁUGA INTERNET BANKING  

2.1.1 dostęp do systemu   miesięcznie nie dotyczy 0 zł – podgląd rachunku nie dotyczy nie dotyczy 

2.1.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za 

pomocą SMS  

od czynności nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

2.1.3 wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym od czynności nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
2.1.4 wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym listem poleconym od czynności nie dotyczy 15 zł nie dotyczy nie dotyczy 
2.2. odblokowanie systemu z winy Użytkownika miesięcznie nie dotyczy 10 zł nie dotyczy nie dotyczy 
2.3 INTERFEJS MOBILNY INTERNET BANKINGU / USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ  

2.3.1 dostęp do systemu miesięcznie nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
3. WPŁATA I WYPŁATA GOTÓWKI   

3.1 WPŁATA GOTÓWKI  W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU  
3.1.1 dokonywana przez Posiadacza/pełnomocnika rachunku od kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
3.1.2 dokonywana przez osoby nie będące 

Posiadaczem/pełnomocnikiem rachunku 

nie dotyczy 3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na jeden rachunek.  

Za każdy następny rozpoczęty 1 000 zł pobiera się 

dodatkowo 3,50 zł, wpłat nie sumuje się 

nie dotyczy nie dotyczy 

3.2 WYPŁATA GOTÓWKI1)2)  W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU  
3.2.1 wypłata gotówki  od kwoty 0 zł 0 zł 5)/ 12 zł / 50zł  0 zł 0 zł 

 
3.2.2 wypłata awizowana  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
3.2.3 wypłata nieawizowana3)   0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY  

TERMINOWA LOKATA 

OSZCZĘDNOŚCIOWA 

SUPER KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWA LOKATA 

OSZCZĘDNOŚCIOWA W WALUTACH 
WYMIENIALNYCH 

A’vista 

3.3 wypłata w zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego od wypłaty nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 10 zł 
3.4 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w terminie w 

banknotach  

od kwoty 
 

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

3.5 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w terminie w bilonie  0,20% 0,20% nie dotyczy 0,20% 
3.6 Wymiana gotówki na banknoty lub bilon, powyżej łącznej kwoty 

500 zł 

1% 1% nie dotyczy 1% 

4. POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO  
4.1. w Placówce sprzedażowej Banku za przelew 

 
nie dotyczy 0 zł5) nie dotyczy nie dotyczy 

4.1.2 w systemie bankowości elektronicznej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

4.2 POLECENIE PRZELEWU  
4.2.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew nie dotyczy 3,50 zł5) nie dotyczy nie dotyczy 

4.2.2 w systemie bankowości elektronicznej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

4.3 POLECENIE PRZELEWU W SYSTEMIE SORBNET4)  
4.3.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew nie dotyczy 40 zł nie dotyczy nie dotyczy 

4.3.2 w systemie bankowości elektronicznej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

4.4 POLECENIE PRZELEWU EXPRESS ELIXIR  
4.4.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew nie dotyczy 10 zł nie dotyczy nie dotyczy 

4.4.2 w systemie bankowości elektronicznej nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

4.5 Zwrot kosztów związanych z poszukiwaniem, ustaleniem 
właściwego numeru rachunku  

jednorazowo nie dotyczy 20 zł nie dotyczy nie dotyczy 

5. WYCIĄG Z RACHUNKU  
5.1 WYCIĄG SPORZĄDZANY JEDEN RAZ W MIESIĄCU ZA MIESIĄC POPRZEDNI LUB OKRES OBEJMUJĄCY KOLEJNE 30/31 DNI  
5.1.1 odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej Banku miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
5.1.2 wysyłany pocztą na wskazany adres korespondencyjny listem 

zwykłym  

8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

5.1.3 wysyłany na adres e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
5.1.4 udostępniane w systemie bankowości elektronicznej nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
5.2 WYCIĄG SPORZĄDZANY PO KAŻDEJ ZMIANIE SALDA RACHUNKU Z INFORMACJĄ O ZMIANACH STANU RACHUNKU, USTALENIEM SALDA  
5.2.1 odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej Banku miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
5.2.2 wysyłany pocztą na wskazany adres korespondencyjny listem 

zwykłym  

po każdej 
wysyłce 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.2.3 wysyłany na adres e-mail 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
5.2.4 udostępniane w systemie bankowości elektronicznej nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
5.3 SPORZĄDZENIE ODPISU  WYCIĄGU Z RACHUNKU  
5.3.1 za bieżący rok za dokument 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 
5.3.2 za każdy poprzedni rok 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
5.4 SPORZĄDZENIE ODPISU  JEDNEGO DOWODU WYCIĄGU  
5.4.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
5.4.2 za każdy poprzedni rok 40 zł 40 zł 40 zł 40 zł 
5.4.3 za sporządzenie i wydanie kserokopii dowodu wpłaty/wypłaty 

kasowej poza dniem realizacji tej wpłaty/wypłaty 
15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

5.5 SPORZĄDZENIE ODPISU  OBROTÓW NA JEDNYM RACHUNKU  
5.5.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
5.5.2 za każdy poprzedni rok 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
5.6 ZASTRZEŻENIA  
5.6.1 PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I WYKONANIE ZASTRZEŻENIA  
5.6.1.1 czeków, książeczki jednorazowo 50 zł nie dotyczy nie dotyczy 50 zł 

5.6.1.2 dokumentu tożsamości  62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 
5.7 ODWOŁANIE ZASTRZEŻENIA  
5.7.1 czeków, książeczki jednorazowo 50 zł nie dotyczy nie dotyczy 50 zł 
5.7.2 dokumentu tożsamości  62 zł 62 zł 62 zł 62 zł 
6. INNE CZYNNOŚCI  
6.1 OBSŁUGA KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH  
6.1.1 wystawienie  nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 12 zł nie dotyczy nie dotyczy 12 zł 

6.1.2 umorzenie utraconej książeczki 100 zł nie dotyczy nie dotyczy 100 zł 
6.1.3 przepisanie książeczki w związku z przelewem praw i cesji 25 zł nie dotyczy nie dotyczy 25 zł 
7. Wydanie blankietów czeków za czek nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku 

w sprawie przeznaczenia  środków zgromadzonych na rachunku 
na wypadek śmierci 

od rachunku 25 zł 25 zł  25 zł 25 zł 

9. Wydanie nowej książeczki a’vista lub terminowej w trakcie 
trwania umowy 

za książeczkę 3,50 zł nie dotyczy nie dotyczy 3,50 zł 

10. Przyjęcie lub wykonanie dyspozycji dotyczącej  zablokowania 
środków z tytułu zabezpieczenia umów zawartych  z innymi 

od dyspozycji  45 zł 45 zł 45 zł 45 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY  

TERMINOWA LOKATA 

OSZCZĘDNOŚCIOWA 

SUPER KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE TERMINOWA LOKATA 

OSZCZĘDNOŚCIOWA W WALUTACH 
WYMIENIALNYCH 

A’vista 

bankami lub podmiotami, potwierdzenie pełnomocnictwa do 

rachunku dla innego podmiotu 
11 Zmiana stałego pełnomocnictwa do rachunku  od zmiany 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 
12. Zmiana Karty Wzorów Podpisów od zmiany nie dotyczy 25 zł 25 zł nie dotyczy 
13. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu, dokumentu tożsamości  od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
14. Wydanie opinii bankowej/ zaświadczenia o posiadanym rachunku 

na żądanie Posiadacza rachunku 

za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

15. Przelew-realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 

mającego moc takiego dokumentu 

od kwoty 
przesłanej  

0,5% nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 100 zł 
Oblicza się od kwoty środków na rachunku w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia rachunku.  

  

0,5% nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 100 zł 
Oblicza się od kwoty środków na rachunku w dniu 
faktycznej realizacji zajęcia rachunku.  

0,5% nie mniej niż 10 zł i nie więcej niż 100 zł 
Oblicza się od kwoty środków na rachunku w dniu faktycznej 
realizacji zajęcia rachunku.  

0,5% nie mniej niż 10 zł i nie więcej 

niż 100 zł Oblicza się od kwoty środków na 

rachunku w dniu faktycznej realizacji zajęcia 
rachunku.   

16. Potwierdzenie czeku od czeku nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
17. Przesłanie faksem kopii dokumentu do innego upoważnionego odbiorcy  
17.1 pierwsza strona od strony 10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  
17.2 za każdą następną 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 
18 Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe od transakcji nie dotyczy 0 zł – do 10 szt. 0 zł – do 10 szt. 0 zł – do 10 szt. 

0,5% min. 2 zł - powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł - powyżej 10szt. 0,5% min. 2 zł - powyżej 10szt. 
19. SPORZĄDZENIE ZESTAWIENIA TRANSAKCJI PŁATNICZYCH  
19.1 odbierane we wskazanej  Placówce sprzedażowej Banku rocznie nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

19.2 wysyłane pocztą na wskazany adres korespondencyjny  nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

19.3 wysyłany na adres e-mail nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 

20. Opłata za sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o 
rachunkach płatniczych osobom o których mowa w art. 92ba ust. 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego 

od czynności 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

21. Przeniesienie rachunku  od czynności nie dotyczy 0 zł nie dotyczy nie dotyczy 
22. Likwidacja rachunku jednorazowo 6 zł nie dotyczy 0 zł 

 

6 zł 

2 zł jeżeli wysokość odsetek wypłaconych za ostatni pełny 

okres złożenia depozytu, po potrąceniu podatku, wynosi do 

12 zł  

2 zł jeżeli wysokość odsetek wypłaconych za 

ostatni pełny okres złożenia depozytu, po 

potrąceniu podatku, wynosi do 12 zł  
1)

Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000 zł w Oddziale I w Radziechowach- Wieprzu i 15.000 zł w pozostałych Placówkach sprzedażowych Banku należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
2)Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej: 2.000 EUR, 500 GBP, 500 USD w trybie pilnym należy awizować na 2 dni robocze przed planowaną wypłatą do godziny 9.30 natomiast w trybie standardowym na trzy dni robocze do godziny 1400. 
3)

Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce  sprzedażowej Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
4)Każda dyspozycja Posiadacza rachunku, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000, obligatoryjnie realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. 
5) Jedna wypłata (gotówkowa /bezgotówkowa  w miesiącu od 26 dnia miesiąca do 25 dnia następnego miesiąca),  za każdą kolejną wypłatę pobiera się 12 zł  do 50.000 zł , powyżej tej kwoty każdorazowo pobiera się 50 zł. 

 

ROZDZIAŁ 3A. POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

Tryb pobierania Szkolna Kasa Oszczędności SKO PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA PKZP 

1. PROWADZENIE RACHUNKU  miesięcznie 0 zł 0 zł 

2. SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ 

2.1 USŁUGA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ/ USŁUGA INTERNET BANKING 

2.1.1 dostęp do systemu   miesięcznie 0 zł –do podglądu 0 zł –do podglądu 

2.1.2 wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS  od czynności 0 zł 0 zł 
2.1.3 wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym od czynności 0 zł 0 zł 
2.1.4 wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym listem poleconym od czynności 0 zł 0 zł 

2.1.5 odblokowanie systemu z winy Użytkownika od czynności 0 zł 0 zł 

3. WPŁATA I WYPŁATA GOTÓWKI 

3.1 WPŁATA GOTÓWKI  W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU 

3.1.1 dokonywana przez Posiadacza/pełnomocnika rachunku od kwoty 0 zł 0 zł 

3.1.2 dokonywana przez osoby nie będące Posiadaczem/pełnomocnikiem rachunku nie dotyczy 3 zł - za wpłatę do 1 000 zł na jeden rachunek. Za każdy następny rozpoczęty  

1 000 zł pobiera się dodatkowo 3,50 zł, wpłat nie sumuje się 
3.2 WYPŁATA GOTÓWKI1) W PLACÓWCE SPRZEDAŻOWEJ BANKU 
3.2.1 wypłata gotówki od kwoty 0 zł 0 zł 
3.2.2 wypłata awizowana  0 zł 0 zł 
3.2.3 wypłata nieawizowana2)   0 zł 0 zł 
3.3 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w terminie w banknotach  od kwoty 

 
0,15% 0,15% 

3.4 Nie podjęcie awizowanej/zamówionej kwoty w terminie w bilonie  0,20% 0,20% 
3.5 Wymiana gotówki na banknoty lub bilon, powyżej łącznej kwoty 500 zł 1% 1% 
4. POLECENIE PRZELEWU WEWNĘTRZNEGO 
4.1. w Placówce sprzedażowej Banku za przelew nie dotyczy 0 zł 
4.2 POLECENIE PRZELEWU 
4.2.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew nie dotyczy 3 zł 

4.3 POLECENIE PRZELEWU W SYSTEMIE SORBNET3) 

4.3.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew nie dotyczy 35 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

Tryb pobierania Szkolna Kasa Oszczędności SKO PRACOWNICZA KASA ZAPOMOGOWO – POŻYCZKOWA PKZP 
4.4 POLECENIE PRZELEWU EXPRESS ELIXIR 

4.4.1 w Placówce sprzedażowej Banku za przelew nie dotyczy 10 zł 
4.5 Zwrot kosztów związanych z poszukiwaniem, ustaleniem właściwego numeru rachunku  od czynności nie dotyczy 20 zł 
5. Wyciąg z rachunku 
5.1 WYCIĄG SPORZĄDZANY JEDEN RAZ W MIESIĄCU ZA MIESIĄC POPRZEDNI LUB OKRES OBEJMUJĄCY KOLEJNE 30/31 DNI 
5.1.1 odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej Banku miesięcznie 0 zł   0 zł   
5.1.2 wysyłany pocztą na wskazany adres korespondencyjny listem zwykłym  0 zł   0 zł   
5.1.3 wysyłany na adres e-mail 0 zł   0 zł   
5.1.4 udostępniane w systemie bankowości elektronicznej 0 zł   0 zł   
5.2 WYCIĄG SPORZĄDZANY PO KAŻDEJ ZMIANIE SALDA RACHUNKU Z INFORMACJĄ O ZMIANACH STANU RACHUNKU, USTALENIEM SALDA 
5.2.1 odbierany we wskazanej  Placówce sprzedażowej Banku miesięcznie 15 zł 15 zł 
5.2.2 wysyłany pocztą na wskazany adres korespondencyjny listem zwykłym  po każdej wysyłce 10 zł 10 zł 
5.2.3 wysyłany na adres e-mail miesięcznie 0 zł 0 zł 
5.2.4 udostępniane w systemie bankowości elektronicznej miesięcznie 0 zł 0 zł 
5.3 SPORZĄDZENIE ODPISU  WYCIĄGU Z RACHUNKU 
5.3.1 za bieżący rok za dokument 12 zł 12 zł 
5.3.2 za każdy poprzedni rok 20 zł 20 zł 
5.4 SPORZĄDZENIE ODPISU  JEDNEGO DOWODU WYCIĄGU 
5.4.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 
5.4.2 za każdy poprzedni rok 40 zł 40 zł 
5.4.3 za sporządzenie i wydanie kserokopii dowodu wpłaty/wypłaty kasowej poza dniem realizacji tej wpłaty/wypłaty 15 zł 15 zł 
5.5 SPORZĄDZENIE ODPISU  OBROTÓW NA JEDNYM RACHUNKU 
5.5.1 za bieżący rok za dokument 15 zł 15 zł 
5.5.2 za każdy poprzedni rok 20 zł 20 zł 
5.6. PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA I WYKONANIE ZASTRZEŻENIA 
5.6.1 czeków, książeczki jednorazowo 50 zł 50 zł 
5.6.2 dokumentu tożsamości  62 zł 62 zł 
5.7 ODWOŁANIE ZASTRZEŻENIA 
5.7.1 czeków, książeczki jednorazowo 50 zł 50 zł 
5.7.2 dokumentu tożsamości  62 zł 62 zł 
6. INNE CZYNNOŚCI 
6.1 OBSŁUGA KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 
6.1.1 wystawienie  nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki jednorazowo 12 zł nie dotyczy 
6.1.2 umorzenie utraconej książeczki 100 zł nie dotyczy 
6.2 Wydanie blankietów czeków za czek nie dotyczy 3 zł 
6.3 Wydanie nowej książeczki a’vista  w trakcie trwania umowy za książeczkę 0 zł nie dotyczy 
6.4 Zmiana stałego pełnomocnictwa do rachunku  od zmiany 0 zł 25 zł 
6.5 Zmiana Karty Wzorów Podpisów od zmiany 0 zł 25 zł 
6.6 Dokonanie adnotacji o zmianie adresu, dokumentu tożsamości  od zmiany 0 zł 0 zł 

1)Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000 zł w Oddziale I w Radziechowach- Wieprzu i 15.000 zł w pozostałych Placówkach sprzedażowych Banku należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 
2)Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej Placówce  sprzedażowej Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 
3)Każda dyspozycja Posiadacza rachunku, dla kwoty równej i wyższej od 1.000.000, obligatoryjnie realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. 

 
ROZDZIAŁ 4 KARTY 

A. KARTY PŁATNICZE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Karty płatnicze   

VISA Classic Debetowa, 
VISA payWave, karta 

niespersonalizowana 
1)  

VISA Classic Debetowa 
Junior i Student 1)

 VISA Classic Debetowa 
Senior 1) 

MasterCard PayPass Naklejka zbliżeniowa Visa 
payWave2) 

Visa Business Debetowa1) 

1. Wydanie karty /naklejki zbliżeniowej od czynności 15 zł 4) 15 zł  15 zł 4) 15 zł 4) 10 zł  40 zł  
2. Wydanie karty wznowionej /naklejki zbliżeniowej od czynności 10 zł 4) 10 zł  10 zł 4) 10 zł 4) 10 zł  40 zł 
3. Wydanie duplikatu karty/naklejki zbliżeniowej od czynności 15 zł 4) 15 zł  15 zł 4) 15 zł 4) 10 zł  35 zł 
4. Powtórne generowanie i wysyłka kodu  PIN na wniosek 

Użytkownika karty/naklejki zbliżeniowej 

od czynności 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN  od czynności 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 10 zł 
6. Zmiana kodu PIN  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką 
usługę). 

od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7. Obsługa karty/ naklejki zbliżeniowej  miesięcznie 3,30 zł 4) 2,10 zł  3,30 zł 4) 3,30 zł 4) 3,30 zł3) 5,50 zł 

8. Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych   

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9. Wypłata gotówki   
9.1 We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Karty płatnicze   

VISA Classic Debetowa, 

VISA payWave, karta 

niespersonalizowana 
1)  

VISA Classic Debetowa 

Junior i Student 1)
 VISA Classic Debetowa 

Senior 1) 
MasterCard PayPass Naklejka zbliżeniowa Visa 

payWave2) 
Visa Business Debetowa1) 

krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami (Lista bankomatów dostępna w placówkach 

sprzedażowych Banku i na stronie internetowej Banku.) 
9.2 w pozostałych  bankomatach w kraju 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł nie dotyczy 3% min. 6 zł 
9.3 Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 
EOG w walucie EUR 

3% min. 6 zł 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł nie dotyczy 3% min. 6 zł 

9.4 Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 
EOG w walucie obcej innej niż EUR oraz z poza EOG 

3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł nie dotyczy 3% min. 10 zł 

9.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł nie dotyczy 3% min. 10 zł 
9.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł 3% min. 10 zł nie dotyczy 3% min. 10 zł 
9.7 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 10 zł  3% min. 10 zł  3% min. 10 zł  3% min. 10 zł  nie dotyczy 3% min. 10 zł  
9.8 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł nie dotyczy 1 000 zł 
10. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką 

usługę.) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł nie dotyczy 0 zł 

11 Inne 
11.1 Usługa Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł nie dotyczy 2 zł 
11.2 Sprawdzanie salda w bankomacie  

(Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką 

usługę.) 

od transakcji 1 zł 0 zł 1 zł 1 zł nie dotyczy 2 zł 

11.3 Zmiana danych Użytkownika karty/naklejki zbliżeniowej   od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
11.4 Czasowa blokada lub odblokowanie karty/naklejki zbliżeniowej od czynności 12 zł 6 zł 6 zł 12 zł 12 zł 15 zł 
11.5 Zmiana limitów na karcie / naklejce zbliżeniowej od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
11.6 Opłata za wydanie zatrzymanej karty w bankomacie ETNO 

Banku Spółdzielczego 

od czynności 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł nie dotyczy 15 zł 

11.7 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
1) 

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. 

2) W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji,  przy  stosowaniu kursu  własnego Visa. 
3) Dla naklejek zbliżeniowych wydanych do 30.06.2016 roku opłata nie jest naliczana przez pierwsze 36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej.  
4) Dla pierwszej karty wydanej dla posiadacza rachunku w ramach Pakietu Senior oraz Pakietu 500+ nalicza się 50% stawki określonej tabelą w wierszach Rozdziału 4 A z odnośnikiem 

4)
. 

B. KARTY BANKOMATOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
 

Karta bankomatowa 

1. Wydanie karty: 

1.1. pierwszej od czynności 0 zł 

1.2 kolejnej 7 zł 

2. wznowionej  od czynności 7 zł 

3. Wydanie kodu PIN do karty od czynności 0 zł 

4. Opłata za ponowne generowanie kodu  PIN do karty  od czynności 7 zł 

5. Zmiana kodu PIN  od czynności 0 zł 

6. Obsługa karty miesięcznie 2 zł 

7. Wypłata gotówki  od transakcji 0 zł 

8. Wpłata gotówki we wpłatomacie Banku (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.) od transakcji 0 zł 

9. Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 

10. Opłata za wydanie zatrzymanej karty w bankomacie ETNO Banku Spółdzielczego od czynności 15 zł 

C. KARTY KREDYTOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

VISA CREDIT1) VISA BUSINESS 
CREDIT1) 

1. Wydanie karty od czynności 5 zł 20 zł 
2. Wznowienie karty od czynności 5 zł 20 zł 
3. Wydanie duplikatu od czynności 5 zł 20 zł 
4. Wydanie karty dodatkowej  od czynności 0 zł nie dotyczy 

5. Oplata za obsługę karty pobierana w pierwszym roku użytkowania rocznie nie dotyczy 75 zł 
6 OBSŁUGA KARTY KREDYTOWEJ - opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wpłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła 
6.1. mniej niż 6.600 zł rocznie 54 zł nie dotyczy 

6.1.2 co najmniej 6.600 zł rocznie 0 zł nie dotyczy 

6.1.3 mniej niż 20.000 zł rocznie nie dotyczy 75 zł 

6.1.4 co najmniej 20.000 zł rocznie nie dotyczy 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

VISA CREDIT1) VISA BUSINESS 
CREDIT1) 

6.2. Zmiana kodu PIN (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę). od czynności 0 zł 0 zł 

6.3. Powtórne generowanie i wysyłka kodu  PIN na wniosek Użytkownika karty od czynności 3 zł 0 zł 
7. Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od czynności 0 zł 0 zł 
8. Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych2) od czynności 0 zł 0 zł 
9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków w kraju (prowizja naliczana od kwoty wypłaty) 4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 
9.1 Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych w bankomatach i kasach banków  4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 
10. Sprawdzanie salda w bankomacie (Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.) 0 zł 0 zł 
11. Rozpatrzenie reklamacji od czynności 0 zł 0 zł  
12. Zmiana limitów na karcie  od czynności 0 zł 0 zł 
13. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji od czynności 0 zł 0 zł 
14. Generowanie zestawienia operacji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany od czynności 5 zł 7 zł 
15. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usług od transakcji 0 zł 0 zł 
16. Zmiana danych Użytkownika karty od czynności 0 zł 0 zł 
17. Czasowe zablokowanie/odblokowanie od czynności 0 zł 0 zł 
18. Obsługa nieterminowej spłaty od czynności 0 zł 20 zł 

19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie  miesięcznie od kwoty salda 
końcowego okresu rozliczeniowego 

3% min. 40 zł 5% min. 100 zł 

20. Przelew z karty od transakcji 3% min. 5 zł 3% min. 5 zł 
21. Opłata za wydanie zatrzymanej karty w bankomacie ETNO Banku Spółdzielczego od czynności 15 zł 15 zł 
22. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 
1)

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 karty. 
2)Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 
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STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 
1. OPŁATA PRZYGOTOWAWCZA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU  
1.1 KREDYTY KONSUMENCKIE   
1.1.1 Kredyty konsumenckie do kwoty 10 000 zł jednorazowo  20 zł 

1.1.2 Kredyty konsumenckie powyżej 10 000 zł  25 zł 

1.1.3 „PROSTY II”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.4 „EKOLOGICZNY”  50 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.5 „AUTKO II”   50 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.6 „ETNO KREDYT”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.7 „TORNISTER +”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.8 „MIKOŁAJEK ”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.9 „SZYBKI REMONT”  50 zł  

1.1.10 „WIOSENNY ”  30 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.11 „SŁONECZNY”  30 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.12 „MIKOŁAJ”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.13 „ŚWIĄTECZNY III”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.14 „ZIELONO MI”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.15 „PROMIENNY”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.16 „WYGODNY-JESIENNY”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.17 „ŚNIEŻYNKA”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.18 „WAKACYJNY”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.19 „WYGODNY KREDYT NA SZCZĘŚCIE”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.20 „ETNOHIT”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.1.21 „ETNOEXPRES”  20 zł (niezależnie od kwoty kredytu) 

1.2 KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM: 
1.2.1 do kwoty 10 000 zł jednorazowo 

 
20 zł 

1.2.2 powyżej 10 000 zł 25 zł 

1.2.3 w Pakiecie PROFIT+L 0 zł 

1.2.4 Odnowienie/przedłużenie kredytu w rachunku płatniczym do kwoty 10 000 zł 20 zł 

1.2.5 Odnowienie/przedłużenie kredytu w rachunku płatniczym powyżej 10 000 zł 25 zł 

1.2.6 Odnowienie/przedłużenie kredytu w rachunku płatniczym w Pakiecie PROFIT+L   0 zł 

2. POŻYCZKI HIPOTECZNE: 
2.1. pożyczka hipoteczna, pożyczka hipoteczna HIP oraz  HIPO+ jednorazowo do kwoty 500.000 zł -100 zł 

powyżej 500.000 zł – 200 zł 

2.2 ETNO pożyczka hipoteczna do kwoty 500.000 zł -100 zł 

powyżej 500.000 zł – 200 zł 

2.3 ETNO pożyczka hipoteczna II do kwoty 500.000 zł -100 zł 

powyżej 500.000 zł – 200 zł 

3. KREDYT GOSPODARCZE 
3.1. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o gwarancję bankową lub o kredyt na działalność gospodarczą – jednorazowo 0,10% wnioskowanej kwoty, min.300 zł – max 4.500 zł 
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STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 
pobierana w momencie składania wniosku 

3.2 Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty kredytu objętej promesą  
Uwaga:  

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu, 

- w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu; 

jednorazowo negocjowana od 0,50% -2%, min. 200 zł; 

4. PROWIZJA ZA PRZYZNANIE KREDYTU/POŻYCZKI 
4.1 KREDYTY KONSUMENCKIE 
4.1.1 „STAŁY KLIENT” od kwoty przyznanego kredytu 0 - 1,5%  

4.1.2 „ŚWIĄTECZNY” od wnioskowanej kwoty kredytu Do 1 roku-9,9099%, do 2 lat -13,7931%, (opłaty przygotowawczej nie pobiera się) 

4.1.3 „ŚWIĄTECZNY II” od kwoty przyznanego kredytu 

 
Do 6 miesięcy - 1%, do 1 roku – 2%, do 2 lat – 2%, do 3 lat 2%  

4.1.4 „ŚWIĄTECZNY III” 3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.5 „ŚWIĄTECZNY IV” Do 6 miesięcy – 1,00%;do 1 roku-2,00%; do 2 lat-2,00%;do 3 lat 2,50%; do 4 lat-3,00%; do 5 lat-3,00% 

4.1.6 „EXTRA” Do 6 miesięcy – 1,00%;do 1 roku-2,00%; do 2 lat-2,00%;do 3 lat 2,00%; do 4 lat-2,50%; do 5 lat-2,50%  

4.1.7 „SENIOR” Do 1 roku – 2,00%, do 2 lat –2,50%, do 3 lat 3,00%  

4.1.8 „BEZ” Do 1 roku – 2%, do 2 i 3 lat: 3% 

4.1.9 „TURBO” 5,00% (opłaty przygotowawczej nie pobiera się, prowizja nie podlega zwrotowi w wypadku odstąpienia od umowy) 

4.1.10 „TYGRYS” Do 6 miesięcy – 1,00%;do 1 roku-2,00%; do 2 lat-2,00%;do 3 lat 2,00%; do 4 lat-2,50%; do 5 lat-3,00% 

4.1.11 „KWIATEK” Do 6 miesięcy – 1,00%; do 1 roku-2,50%; do 2 lat-2,50%;do 3 lat 2,50%; do 4 lat-3,00%; do 5 lat-3,00% 

4.1.12 „JUBILEUSZOWY” Do 1 roku – 1,00%, do 2 lat – 1,5% 

4.1.13 „PROSTY II ” 3% ( bez względu na okres kredytowania) 

1% (bez względu na okres kredytowania z nowo założonym rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym) 

4.1.14 „EKOLOGICZNY” 3% ( bez względu na okres kredytowania) 

4.1.15 „AUTKO II”    samochody nowe i używane do 3 lat – 1% 

samochody używane powyżej 3 lat do 5 lat – 2% 
samochody używane powyżej 5 lat -  2,5% 

4.1.16 KREDYT NA ZAKUP POJAZDU DLA OSOBY FIZYCZNEJ 2% - 3% kwoty przyznanego kredytu 

4.1.17 „ETNO ” 1% ( bez względu na okres kredytowania) 

4.1.18 „TORNISTER +” 2% ( bez względu na okres kredytowania) 

4.1.19 „MIKOŁAJEK ” 3% ( bez względu na okres kredytowania) 

4.1.20 „SZYBKI REMONT” 3 lata – 1,5%, 4 lata – 2%, 5 lat- 2%, 6 lat – 2% 

3 lata – 1%, 4 lata – 1,5%, 5 lat- 1,5%, 6 lat – 1,5% 
(z rachunkiem oszczędnościowo - rozliczeniowym oraz kartą kredytową z limitem min. 1 000 zł) 

4.1.21 „WIOSENNY ” od kwoty przyznanego kredytu 
 

5% ( bez względu na okres kredytowania) 

4.1.22 „SŁONECZNY  5% ( bez względu na okres kredytowania) 

4.1.23 „WYGODNY”  Do 4 lat – 8% powyżej 4 lat do 5 lat – 5% 

4.1.24 „MIKOŁAJ”  Do 3 lat – 2,5% powyżej 3 lat do 5 lat – 3% 

4.1.25 „KONCERTOWY”  5% - 1 rok 

4.1.26 „ZIELONO MI”  3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.27 „PROMIENNY”   3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.28 „WYGODNY-JESIENNY”  3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.29 „ŚNIEŻYNKA”  3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.30 „WAKACYJNY  3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.31 „WYGODNY KREDYT NA SZCZĘŚCIE”  3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.32 „ETNOHIT”  3% (bez względu na okres kredytowania) 

4.1.33 „ETNOEXPRES”  4% (bez względu na okres kredytowania) 

4.2 KREDYT W RACHUNKU PŁATNICZYM 
4.2.1 Przyznanie kredytu w rachunku płatniczym od kwoty przyznanego kredytu 1,5% 

4.2.2 Przyznanie kredytu w rachunku płatniczym w Pakiecie PROFIT+L 2% 

4.2.3 Odnowienie/przedłużenie/podwyższenie kredytu w rachunku płatniczym od kwoty odnowionego/podwyższonego 
kredytu 

1% 

4.2.4 Odnowienie/przedłużenie kredytu w rachunku płatniczym w Pakiecie PROFIT+L  2% 

4.2.5 Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym w Pakiecie PROFIT+L  od kwoty podwyższenia 2% 

4.3 POŻYCZKI HIPOTECZNE 
4.3.1 pożyczka hipoteczna, pożyczka hipoteczna HIP od kwoty przyznanej pożyczki 

 
1,5% 

4.3.2 pożyczka hipoteczna HIPO+ Do 3 lat – 1%, powyżej 3 lat- 1,5% 

4.3.3 ETNO pożyczka hipoteczna Do 3 lat – 1%, powyżej 3 lat – 1,5% 

4.3.4 ETNO pożyczka hipoteczna II Do 3 lat – 1%, powyżej 3 lat- 1,5% 

4.4 KREDYTY GOSPODARCZE 
4.4.1 Prowizja od udzielenia kredytów gospodarczych (płatniczych, obrotowych odnawialnych - rewolwingowych, obrotowych, 

inwestycyjnych, linii kredytowej odnawialnej lub nieodnawialnej – w tym odnowienie linii) 

od kwoty przyznanego kredytu  negocjowana od 0,1%-5% kwoty kredytu, min.  350 zł 

4.4.2 Prowizja od udzielonego kredytu Kredytowa Linia Hipoteczna od kwoty przyznanego kredytu negocjowana od  2% - 5% kwoty kredytu, min. 350 zł 

4.4.3 Prowizja od udzielonego Kredytu Hipotecznego dla Firm i Rolników od kwoty przyznanego kredytu negocjowana  od 0,8% do 5%  kwoty kredytu min.  350 zł 

4.4.4 Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu gospodarczego w trakcie umownego okresu kredytowania od kwoty podwyższenia negocjowana od 0,1%-5% kwoty podwyższenia kredytu, min. 200 zł 

4.4.5 Prowizja za gotowość udzielenia kredytu   od kwoty przyznanego kredytu negocjowana od 0,00% - 3,00% niewykorzystanego kredytu  w stosunku rocznym (jeżeli umowa kredytowa ją przewiduje, 
pobierana miesięcznie, od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 
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4.4.6 Prowizja za udzielenie gwarancji bankowych, poręczeń, regwarancji i awali lub zrealizowanego czeku własnego z 

gwarancją zapłaty 

od transakcji 0-3% kwoty sumy zobowiązania płatne kwartalnie lub rocznie, min. 0,2% kwartalnie lub 0,8% rocznie 

4.4.7 Prowizja rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu od transakcji negocjowana od 0,01 -10,00% kwoty kredytu spłaconej przed terminem określonym w umowie, jeżeli umowa ją przewiduje 
-  (jednorazowo, od kwoty wcześniejszej spłaty,  nie dotyczy kredytu rewolwingowego i linii kredytowej w rachunku 
bieżącym) 

4.4.8 Prowizja od kwoty przyznanego limitu na udzielanie gwarancji bankowych od kwoty gwarancji 0-3% kwoty limitu 

4.4.9 Opłata za roczne administrowanie obsługą kredytu – dotyczy kredytów związanych z działalnością gospodarczą dłuższych 
niż 1 rok 

od transakcji 0,00%-1,00% kwoty kredytu pozostałego do spłaty, (opłata pobierana rocznie z góry – jeżeli umowa ją przewiduje, 
naliczana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku, prowizji nie 

pobiera się w roku w którym nastąpiło uruchomienie kredytu) 

5. INNE CZYNNOŚCI 
6. Za wydanie Klientom ( na ich wniosek) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych 

i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient jest/nie jest dłużnikiem Banku  

za dokument 90 zł  

7. Za wydanie opinii bankowej  za dokument 100 zł  

8. Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. (za każdą czynność) od czynności 10,00 zł  

9. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia w terminie od czynności 200,00 zł 

10. Za wydanie poświadczonego przez Bank odpisu umowy kredytowej lub innego dokumentu kredytowego znajdującego się 
w dokumentacji kredytowej 

za dokument 20 zł 

11. Sporządzenie historii kredytu/pożyczki na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy- (jeżeli od udzielenia (spłaty) upłynęło mniej niż 6 miesięcy stosuje się opłatę z wiersza 11.1) 

11.1 gdy udzielenia (spłaty) dokonano w roku wydania zaświadczenia   od czynności 25 zł 

11.2 gdy udzielenia (spłaty) dokonano w latach poprzednich   ( za każdy rok)   30 zł  

12. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej/pożyczki,  na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy będącej umową 
konsumencką 

od kwoty kredytu/pożyczki pozostającego/ej 
w dyspozycji Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy 

0,1% kwoty kredytu/pożyczki pozostającego/ej w dyspozycji Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, ale nie mniej niż 50,00 zł 
(w wypadku aneksu zawierającego w sobie zmiany na wniosek Kredytobiorcy wywołane zawarciem umów zastawu, 

przewłaszczenia, zastawu na wkładach oszczędnościowych, blokady środków na rachunkach bankowych, sporządzenie 
przelewu /cesji/ praw z umowy ubezpieczenia, innej umowy przelewu, pełnomocnictwa do rachunku, innych zabezpieczeń /z 
wyjątkiem przyjęcia weksla oraz poręczeń wekslowych, cywilnych i hipoteki/ – prowizji za sporządzenie aneksu do umowy 

kredytowej/pożyczki – nie pobiera się) 

13. Za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej/pożyczki/gwarancji, na wniosek Kredytobiorcy,  nie będącej umową 
konsumencką (w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim) 

od kwoty kredytu/pożyczki/gwarancji 
pozostającego/ej w dyspozycji 
Kredytobiorcy 

0,01-0,5% kwoty kredytu/pożyczki/gwarancji pozostającego/ej w dyspozycji Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy, ale nie mniej 
niż 200 zł (w wypadku aneksu zawierającego w sobie zmiany na wniosek Kredytobiorcy wywołane zawarciem umów 

zastawu, przewłaszczenia, zastawu na wkładach oszczędnościowych, blokady środków na rachunkach bankowych, 
sporządzenie przelewu /cesji/ praw z umowy ubezpieczenia, innej umowy przelewu, pełnomocnictwa do rachunku, innych 

zabezpieczeń /z wyjątkiem przyjęcia weksla oraz poręczeń wekslowych, cywilnych i hipoteki/ – prowizji za sporządzenie 
aneksu do umowy kredytowej/pożyczki/gwarancji – nie pobiera się) 

14. Za sporządzenie umowy lub aneksu do umowy zastawu, przewłaszczenia, zastawu na wkładach oszczędnościowych, 

blokady środków na rachunkach bankowych, sporządzenie przelewu (cesji) praw z umowy ubezpieczenia, innej umowy 
przelewu, innych zabezpieczeń (z wyjątkiem przyjęcia weksla oraz poręczeń wekslowych, cywilnych i hipoteki) 

od czynności 50 zł 

15. Rozliczenie kredytu gospodarczego i wysłanie zawiadomienia o spłacie na życzenie Klienta jednorazowo 50 zł  

16. Opłata za sprawdzenie przedmiotu zabezpieczenia w rejestrze zastawów od czynności 50 zł  

17. Sporządzenie pełnomocnictwa lub aneksu do pełnomocnictwa do rachunku dla kredytu udzielonego na działalność 

gospodarczą 

od czynności 35 zł 

18. Sporządzenie wniosku/ wydanie zgody na wykreślenie z hipoteki, zastawu oraz zezwolenia na wypłatę odszkodowania z 
polisy ubezpieczeniowej przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie, zwolnienie przedmiotu przewłaszczenia 

od czynności  65 zł 

19. Telefoniczne przyjęcie zawiadomienia o opóźnieniu w spłacie kredytu/pożyczki od czynności  18 zł 

20. Telefoniczne przyjęcie zawiadomienia o opóźnieniu w spłacie kredytu/pożyczki dla kredytów konsumenckich zawartych od 

11.03.2016r. 

od czynności 0 zł 

21. Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek od czynności 500 zł 

22. Obsługa zadłużenia przeterminowanego związana z wysłaniem upomnienia /monitu/ wezwania do zapłaty, związanego z 
niedopłatą, brakiem  spłaty kredytu,  raty (rat)  kredytu  lub odsetek lub  wezwanie do zapłaty (przedegzekucyjne)  - 
opłata pobierana maksymalnie za jedno w miesiącu przedegzekucyjne)- opłata pobierana maksymalnie za jedno w 

miesiącu.  

od czynności 20 zł 

23. Obsługa zadłużenia przeterminowanego związana z wysłaniem upomnienia /monitu/ wezwania do zapłaty, związanego z 
niedopłatą, brakiem  spłaty kredytu,  raty (rat)  kredytu  lub odsetek lub  wezwanie do zapłaty (przedegzekucyjne - dla 

kredytów konsumenckich zawartych od 11.03.2016 r 

od czynności 0 zł 

24. Obsługa związana z monitem/ pismem informującym o niewywiązywaniu się z innych niż terminowa spłata warunków 

umowy kredytowej  - opłata pobierana maksymalnie jeden raz  w miesiącu 

od czynności 20 zł 

25. Obsługa związana z interwencją  telefoniczną dotyczącą upomnienia związanego z opóźnieniem w spłacie zadłużenia lub 
brakami w dokumentacji  - pobierana od drugiej interwencji telefonicznej, maksymalnie jeden raz w miesiącu 

od czynności 7 zł 

26. Obsługa związana z interwencją  telefoniczną dotyczącą upomnienia związanego z opóźnieniem w spłacie zadłużenia - dla 
kredytów konsumenckich zawartych od 11.03.2016 r. 

od czynności 0 zł 

27. Obsługa związana z interwencją bezpośrednią (wizytą) pracownika banku w miejscu zamieszkania lub pobytu dłużnika - 
opłata pobierana maksymalnie za jedną w miesiącu 

od czynności 130 zł 

28. Obsługa związana z interwencją bezpośrednią (wizytą) pracownika banku w miejscu zamieszkania lub pobytu dłużnika - 

dla kredytów konsumenckich zawartych od 11.03.2016 r. 

od czynności 0 zł 

29. Obsługa związana z sms-em interwencyjnym w związku z opóźnieniem w spłacie lub brakiem spełnienia innych warunków 
umownych – opłata pobierana od drugiej interwencji sms, maksymalnie dwa razy w miesiącu 

od czynności  3 zł 

30. Obsługa związana z sms-em interwencyjnym w związku z opóźnieniem w spłacie - dla kredytów konsumenckich 
zawartych od 11.03.2016 r.  

od czynności 0,00 zł 

31. USŁUGA BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ (Korzystanie z Telefonicznej Usługi na Hasło) - (obejmująca informację o stanie 
(saldzie) rachunku w dniu udzielania informacji) 

miesięcznie 2 zł za 1 miesiąc 
1) W wypadku skorzystania z usługi w momencie udzielania kredytu opłatę pobiera się jednorazowo „z góry” za cały okres 
kredytowania; 

2) W przypadku korzystania z usługi w trakcie okresu kredytowania - opłatę pobiera się jednorazowo za ilość miesięcy 
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Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

                                                                                                  
        
 

 
STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

 
pozostających do końca spłaty kredytu. 
W przypadku jednoczesnego korzystania z USŁUGI BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ w rachunku bankowym/płatniczym oraz 
w rachunku kredytowym opłaty za wyżej wymienioną Usługę w rachunku kredytowym nie pobiera się 

32. Zwrot kosztów zapłaconych przez Bank podmiotowi windykującemu za zleconą windykację (jeżeli doszło do 
wypowiedzenia umowy przez Bank ze względu na brak terminowej spłaty lub - w wypadku kredytów i pożyczek innych niż 

konsumenckie – ze względu na inne powody przewidziane w umowie kredytowej) 

od kwoty wymagalnej 20% 

33. Cofnięcie wypowiedzenia kredytu/pożyczki na wniosek dłużnika od czynności 100 zł 

34. Cofnięcie wypowiedzenia kredytu/ pożyczki na wniosek dłużnika- dla kredytów konsumenckich zawartych od 11.03.2016 

r. 

od czynności 0 zł 

35. Ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży lub innych czynności związanych z majątkiem dłużnika od ogłoszenia wg rzeczywistych kosztów publikacji 

36. Wydanie, na wniosek Klienta pisemnego wyjaśnienia dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej  od wnioskowanej kwoty kredytu 0,3% min. 500 zł 

37. Zapytanie innego banku dotyczące informacji o Posiadaczu rachunku/Kredytobiorcy w  ETNO BS od zapytania 0 zł, jeśli z taryfy banku pytającego wynika, iż ETNO BS również taką informację uzyska bez opłat.  
W innym przypadku - pobiera się kwotę równą kwocie wynikającej z taryfy banku pytającego  

38 Opłata za weryfikację wyceny wartości rynkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego zabezpieczenie ekspozycji kredytowej  
czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego 

zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za weryfikację 270 zł  
 

39. Opłata za weryfikację wartości rynkowej domu  mieszkalnego stanowiącego zabezpieczenie ekspozycji kredytowej 
(czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego 

zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za weryfikację 332 zł  

40. Opłata za weryfikację wartości rynkowej działki niezabudowanej  stanowiącej  zabezpieczenie ekspozycji kredytowej 

(czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego 
zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za weryfikację 270 zł   

41. Opłata za weryfikację wartości rynkowej innej nieruchomości komercyjnej stanowiącej  zabezpieczenie ekspozycji 

kredytowej (czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub 
innego zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za weryfikację 516 zł   

42. Opłata za weryfikację wartości rynkowej innej nieruchomości łączącej elementy wskazane  w wierszach od 38 do 41 

stanowiącej  zabezpieczenie ekspozycji kredytowej ( czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem 
udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za weryfikację negocjowana nie niższa  niż  516 zł  

 

43. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego lokalu   mieszkalnego stanowiącego zabezpieczenie ekspozycji kredytowej 
(czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku  z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego 
zaangażowania  o charakterze   kredytowym) 

za sporządzenie operatu szacunkowego 516 zł  

44. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego domu  mieszkalnego stanowiącego zabezpieczenie ekspozycji kredytowej 
(czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku   z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego 
zaangażowania o charakterze kredytowym) 

za sporządzenie operatu szacunkowego 1 008 zł  

45. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego działki niezabudowanej stanowiącej  zabezpieczenie ekspozycji kredytowej 
( czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego 

zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za sporządzenie operatu szacunkowego 516 zł  

46. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego innej nieruchomości komercyjnej stanowiącej  zabezpieczenie ekspozycji 
kredytowej ( czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub 

innego zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za sporządzenie operatu szacunkowego 1 254 zł  

47. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego  innej nieruchomości łączącej elementy wskazane w wierszach od 43 do 
46 stanowiącej  zabezpieczenie ekspozycji kredytowej ( czynność wykonywana  na rzecz Klienta w związku z procesem 

udzielania kredytu, pożyczki, gwarancji lub innego zaangażowania o charakterze   kredytowym) 

za sporządzenie operatu szacunkowego negocjowana nie niższa  niż  1 254 zł  
 

48. Opłata za monitoring sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy/Poręczyciela pobierana w okresach sporządzenia 

monitoringu jako % od wartości aktualnego łącznego zaangażowania kapitałowego, na dzień sporządzenia monitoringu- 
jeżeli umowa ją przewiduje  

za monitoring należności normalne - prowizja pobierana rocznie  0,05% , min. 100 zł  

należności nieregularne – prowizja pobierana kwartalnie – 0,015% min. 75 zł 

49.  Opłata za niedostarczenie danych wymaganych do monitoringu sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Kredytobiorcy/Poręczyciela w terminie wskazanym umową  

za zdarzenie, pobierana w pierwszym 
tygodniu następnego kwartału po upływie 
terminu 

95 zł 

ROZDZIAŁ 6. USŁUGI DLA OSÓB NIE POSIADAJĄCYCH RACHUNKU W ETNO BANKU SPÓŁDZIELCZYM 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania STAWKA PROWIZJI LUB OPŁATY 

1. Wpłaty gotówki  w Placówce sprzedażowej Banku 

1.1 na rachunki bankowe prowadzone w ETNO Banku Spółdzielczym od wpłaty 3,50 zł - za wpłatę do 1 000 zł na jeden rachunek. Za każdy następny rozpoczęty 1 000 zł pobiera się dodatkowo 3,50 zł, 
wpłat nie sumuje się 1.2 na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach  

1.3 na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach (EXPRESS ELIXIR) 15 zł 

2. Skreślono 

3. Wymiana gotówki na banknoty lub bilon powyżej łącznej kwoty 200 zł od kwoty 1 % 

4. Skup i sprzedaż walut obcych w wybranych Placówkach sprzedażowych Banku od transakcji 0 zł 

5. Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe:   

5.1 do 10 szt. od transakcji 0 zł 

5.2 powyżej 10 szt. 0,5% min. 2 zł. 

6. Przesłanie faksem kopii dokumentu do innego upoważnionego odbiorcy 

6.1 pierwsza strona za stronę 10 zł 

6.2 za każdą następną 1 zł  

7. Przesłanie e-mailem skanu dokumentu do innego upoważnionego odbiorcy od czynności  3 zł 

8. Przyjęcie zgłoszenia i wykonanie zastrzeżenia lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu  tożsamości na wniosek osoby nie 
będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku  

od czynności 62 zł 
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9. Opłata za sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych  osobom, o których mowa w art. 92ba  
ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz organom i instytucjom o których mowa w art. 105b ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawa bankowego 

od zapytania 30 zł 

10. Opłata za przechowywanie złożonego do Banku depozytu od depozytu 50 zł 

11. Opłata za sporządzenie i wydanie kserokopii dowodu wpłaty/wypłaty kasowej poza dniem realizacji tej wpłaty/wypłaty za dokument 15 zł 

12. Opłata za wydanie zaświadczenia / informacji za dokument 50 zł 

ROZDZIAŁ 7. ZASADY ZMIANY TARYFY ORAZ SPOSOBY POBIERNIA OPŁAT I 
PROWIZJI BANKOWYCH 
 
Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie prowizji i opłat pobieranych przez ETNO Bank Spółdzielczy  za czynności bankowe” zwanej dalej 
Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą – rezydentów i nierezydentów, osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – rezydentów i nierezydentów. W niniejszej Taryfie ETNO 
Bank Spółdzielczy  występuje również jako „BS” lub „Bank”. 

1. Definicje: 
Placówka sprzedażowa Banku – Oddział, Filia Punkt Kasowy lub inna jednostka organizacyjna Banku wykonująca funkcję sprzedażową; 
dzień roboczy – dzień, w którym Bank zleceniodawcy lub beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej; 
inny bank – inny niż ETNO Bank Spółdzielczy  podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych z 
późniejszymi zmianami, w tym bank zagraniczny; 
Klient – podmiot, który zawarł z Bankiem Umowę; 
Posiadacz rachunku - osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem Umowę, przy czym w przypadku rachunku wspólnego przez Posiadacza rachunku należy rozumieć każdego 
ze Współposiadaczy; 

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

3. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

4. Opłaty i prowizje ustalane są w złotych polskich lub w walutach obcych. 

5. Tryb pobierania opłat i prowizji 
Opłaty z tytułu świadczenia usług płatniczych  pobierane okresowo, są  należne  jedynie za okres obowiązywania umowy i podlegają: 
a) proporcjonalnemu zwrotowi – dla opłat pobieranych z góry, 
b) proporcjonalnemu naliczeniu – dla opłat pobieranych z dołu i dotyczą okresu faktycznego używania danego produktu, chyba że z obowiązujących stron regulacji wynika 

inny sposób rozliczenia. 

6. Opłaty i prowizje pobierane są w następujący sposób: 
6.1 Rachunki bankowe: 

a) prowadzenie rachunku/Pakietu oraz inne opłaty pobierane miesięcznie –  w przedostatni dzień roboczy każdego  miesiąca lub w dniu  zamknięcia konta (w przypadku 
PAKIETU  MŁODZIEŻOWEGO i PAKIETU MOJA FIRMA-  
    opłata za prowadzenie rachunku/Pakietu pobierana jest w ostatni dzień  roboczy każdego miesiąca lub w dniu zamknięcia konta); 
b) pozostałe opłaty i prowizje pobierane są z rachunku- w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach, jeżeli są wskazane w niniejszej Taryfie przy 

poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem. 
6.2 Karty bankomatowe/płatnicze do rachunków i czynności z nimi związane: 

a) opłata za obsługę karty debetowej w przedostatni dzień roboczy każdego  miesiąca lub w dniu rezygnacji z karty; 
b) pozostałe opłaty i prowizje pobierane są w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji;  
c) cyklicznie w cyklu rocznym - w dniu wydania karty.  

6.3 Karty kredytowe:  
a) wydanie karty powoduje obciążenie rachunku karty opłatą za wydanie karty i obsługę w pierwszym roku  z chwilą: generowania zestawienia operacji;     
b) opłata za kartę w kolejnych latach pobierana jest w trybie rocznym w dniu generowania zestawienia operacji;     
c) pozostałe opłaty i prowizje pobierane są w dniu wykonania lub rozliczenia transakcji.  

6.4.  Usługa Bankowości Elektronicznej (System Bankowości Elektronicznej): 
a) opłata miesięczna za korzystanie z usługi pobierana jest - w przedostatni dzień roboczy każdego  miesiąca lub w dniu rezygnacji z usługi;  
b) pozostałe opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub w innych terminach,   jeżeli są wskazane w niniejszej Taryfie przy poszczególnych 

opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem. 
6.5. Ubezpieczenia: 

Opłaty za ubezpieczenie pobierane są w dniu  złożenia przez Ubezpieczonego deklaracji przystąpienia do umowy ubezpieczenia lub w innych terminach wskazanych w 
umowach zawartych pomiędzy Klientem a Bankiem. 

7. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności, chyba że co 
innego wynika z przepisów ogólnie obowiązujących. 

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

9. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu 
do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w 
walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

10. W przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji  
      jest: 

a) równowartość w złotych polskich kwoty operacji - w przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich, 
b) kwota operacji - w przypadku opłat i prowizji oraz kosztów banków zagranicznych wyrażonych w walutach obcych. 
W przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty/prowizji, z wyjątkiem 

prowizji od operacji związanych z: 
a) czynnościami w obrocie dewizowym – przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego, 
b) skupem/sprzedażą walut w kasie Banku - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla pieniędzy Banku, 
c) obsługą kredytów i gwarancji dewizowych (z wyłączeniem gwarancji awizowanych, pośrednich,  potwierdzonych) - przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz 

Banku, 

d) realizacją w walucie obcej inkasa – przeliczanych po kursie kupna/sprzedaży dla dewiz Banku. 

11. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyrażonych w innej walucie niż waluta, w której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, 
obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z realizacją w walucie obcej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, 
potwierdzonych – przeliczanych po kursie sprzedaży dla dewiz Banku. 

12. Opłaty i prowizje za polecenie przelewu/wpłaty gotówki na rachunek w innym banku nie dotyczą przekazania środków w walucie obcej na rachunki w bankach krajowych 
oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych – opłaty i prowizje za realizację tych transakcji pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń 
wypłaty. 

13. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 
a) wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 
b) wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych  oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje 

inaczej, 
c) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat  kredytów realizowanych w gotówce, 
d) wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji oraz w zakresie wskazanym poniżej  w punktach 27-28  o ile pozostaje w bezpośrednim związku z ich 

działalnością statutową, 
e) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, 
f) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z Posiadaczem rachunku/Klientem wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 

14. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na 
żądanie osób o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

15. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS. W przypadku kredytów i pożyczek 
udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez BS z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować 
prowizje i opłaty określone w Taryfie 

16. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi 
równowartość tej kwoty. 

17. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Prezes Zarządu lub osoba go zastępująca w razie nieobecności - może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 
umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem BS. 

18. Zmiana stawek opłat lub prowizji, może nastąpić w terminie maksymalnie do 12 miesięcy od dnia  wystąpienia przynajmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:  
1) wzrost inflacji na podstawie danych publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; 
2) zmiana wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych publikowanych przez Prezesa GUS, co najmniej o 0,1%; 
3) wzrost rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i 

telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, energii, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi, co najmniej o 
1%; 

4) zmiana wysokości  stopy redyskonta weksli, stopy referencyjnej lub stopy lombardowej publikowanej przez Narodowy Bank Polski, co najmniej o 0,01%; 
5) zmiana poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Narodowy Bank Polski lub wysokości ich ewentualnego oprocentowania, co najmniej o 0,01%; 
6) zmiana stawek referencyjnych oprocentowania lokat i kredytów na rynku międzybankowy WIBOR oraz WIBID dla okresów 3-miesięcznych (wywołana czynnikami 

regulacyjnymi), co najmniej o 0,01%; 
7) zmiana wysokości obowiązkowych opłat wnoszonych przez banki na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, co najmniej o 0,01%; 
8) zmiana lub wejście w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie w jakim powoduje to wzrost kosztów ponoszonych przez Bank w związku ze 

świadczeniem usług; 
na zasadach określonych w ust 20-21. 

19. Zmiany, o których mowa w ust. 18, dokonywane będą nie częściej niż cztery razy w roku.  

20. Opłata lub prowizja nie może wzrosnąć o więcej niż 200% w stosunku do dotychczasowej wysokości. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeśli zmiana Taryfy polega na 
tym, iż: 

1) Bank wprowadza nową opłatę lub prowizję 
2) Bank podwyższa opłatę lub prowizję która wynosiła 0 zł (lub zero w innej walucie niż zł) lub 0%. 

21. Zmiana Taryfy opłat i prowizji polegająca na obniżeniu lub uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych lub wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji jak również  
wprowadzaniu zmian porządkowych nie wpływających na wysokość opłat i prowizji  możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od przesłanek określonych  w ust. 18.  

22.Bank zastrzega sobie prawo adekwatnej zmiany Taryfy polegającej na podwyższeniu wysokości opłat lub prowizji lub wprowadzeniu nowych opłat lub prowizji w okresie 
obowiązywania danej umowy, w trybie w niej określonym, jeżeli podwyższeniu ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 
a) wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja, 
b) wysokość kosztów związanych z wdrożeniem decyzji i zaleceń organów nadzorujących działalność Banku, mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank związane z 

obsługą produktu lub usługi, której dotyczy nowa lub podwyższona opłata lub prowizja. Podwyższenie ww. opłaty lub prowizji w wyniku podwyższenia ww. czynnika nie 
może przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyższenia opłaty lub prowizji , których wysokość do tej pory wynosiła: 

a) 0 zł - opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może przekroczyć 200 zł, 
b) 0% - opłata lub prowizja w wyniku podwyższenia nie może wynosić więcej niż 2%. 

23.   Bank zastrzega sobie prawo do indywidualnego uzgodnienia z Klientem zmiany wysokości opłat lub prowizji lub wprowadzenia nowych opłat lub prowizji w okresie 
obowiązywania danej umowy, z pominięciem zasad określonych w punktach 18-22. 

24. W poszczególnych Placówkach sprzedażowych Banku, w okresach promocyjnych - mogą obowiązywać inne stawki prowizji i opłat za poszczególne usługi. W takim wypadku 
do Posiadaczy rachunków realizujących usługę w takiej placówce, w okresie promocyjnym, stosuje się te odmienne stawki prowizji i opłat.  Do zmiany i powodów zmiany 
takich stawek i prowizji w okresie i po okresie promocji stosuje się zasady przewidziane w punktach niniejszego rozdziału, z zastrzeżeniem, że po upływie wskazanego przez 
Zarząd okresu promocji - stosuje się stawki określone w Taryfie, nieuwzględniającej zasad promocji.  

25. Prowizje od wpłat i czynności bankowych dokonywanych na rzecz podmiotów prowadzących działalność charytatywną lub środowiskowo-społeczną, wskazanych w punkcie 
25 lub innych  - mogą zostać zmienione w zależności od łącznej decyzji 2 członków Zarządu BS. 

26. Nie pobiera się opłat za prowadzenie rachunku kółek rolniczych, ochotniczych straży pożarnych, komitetów rodzicielskich przy szkołach publicznych i przedszkolach, klubów 
sportowych, rolników (nie dotyczy prowadzących działalność gospodarczą i agroturystyczną), stowarzyszeń kultury fizycznej, parafii i związków wyznaniowych, stowarzyszeń i 
organizacji prowadzących działalność charytatywną, środowiskowo-społeczną i kulturalno-oświatową, SKO. 

27. Minimalna kwota wpłaty na terminową lokatę oszczędnościową wynosi 500 zł. 

28. Minimalna kwota wpłaty na lokatę oszczędnościową a’vista (wkład oszczędnościowy) wynosi 5 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
           

       


