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Rozdział I. Ogólne warunki pobierania opłat i prowizji bankowych 
 

1. Stawki prowizji i opłat zawiera „Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku 

Spółdzielczym w Bydgoszczy” zwana dalej Tabelą, mająca zastosowanie do usług bankowych 

świadczonych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, zwanym dalej Bankiem. 

2. Prowizje i opłaty ustalane są i pobierane w złotych lub w walutach wymienialnych. 

3. Kwoty naliczanych prowizji i opłat w złotych i walutach wymienialnych podlegają zaokrągleniu 

do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji 

stanowi kwota w walucie wymienialnej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu 

średniego NBP obowiązującego w dniu transakcji. 

5. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie – na koniec miesiąca; 

3) zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

6. Wszystkie opłaty, które naliczane są w cyklach miesięcznych pobierane są za pełne miesiące 

obowiązywania umowy dotyczącej danej usługi. 

7. Opłaty pobierane w cyklach innych niż miesięczne pobierane będą proporcjonalnie za pełne 

miesiące kalendarzowe, w których zgodnie z umową, była świadczona usługa. 

8. W przypadku, gdy Tabela określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „minimum, 

maksimum” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest w podanych granicach.  

9. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, chyba, że zawarte umowy 

stanowią inaczej. 

10. Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, 

którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłat  

w ciężar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją.  

11. Opłaty i prowizje od Klientów nieposiadających w Banku rachunku uiszczane są  

w zależności od dyspozycji Klienta w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 

12. W przypadku wpływów na rachunek Klienta, prowizje i opłaty pobierane są w walucie,  

w której następuje rozliczenie transakcji z Klientem lub też w innej walucie z nim uzgodnionej. 

13. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach wymienialnych w bilonie. W przypadku 

konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę waluty na złote polskie, stosując kurs średni 

NBP obowiązujący w dniu transakcji i wydaje Klientowi równowartość kwoty walutowej  

w złotych polskich. 

14. Za operacje dewizowe pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki 

pośredniczące i inne podmioty finansowe współdziałające przy wykonaniu zlecenia oraz 

ewentualne koszty telekomunikacyjne i kurierskie. 

15. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich 

anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 
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Obowiązuje od dnia 02.05.2022 r.                                       

Rozdział II.  Klienci instytucjonalni  
TAB. 1  Podstawowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków w złotych i w walutach 

wymienialnych 
  

 a) otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 

 b) prowadzenie rachunku  

( opłata nie jest pobierana w przypadku rachunków pomocniczych, gdy obrót 

na rachunku (Wn+Ma) w danym miesiącu był mniejszy lub równy 300,00 zł) 

  

  osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą miesięcznie 15,00 zł 

  wspólnoty mieszkaniowe miesięcznie 10,00 zł 

  pozostali klienci  miesięcznie 20,00 zł 

  VAT miesięcznie 0,00 zł 

 c) likwidacja rachunku  jednorazowo 0,00 zł 

 d) wypowiedzenie umowy rachunku przez Klienta jednorazowo 20,00 zł 

 
e) Opłata za utrzymanie salda dodatniego na rachunkach w EUR  

( dotyczy średniego salda powyżej 200 tys. EUR w miesiącu) 

 

miesięcznie 

0,02% od średniego 

salda miesięcznego 

powyżej limitu 

2. Przelewy w PLN dostarczone do Banku przez klienta w formie 

papierowej - dotyczy tylko rachunków w złotych 
  

 a) wewnętrzne na inny rachunek w Banku za przelew 10,00 zł 

 b) na rachunki w innych bankach za przelew 10,00 zł 

 c) realizacja przelewu z datą przyszłą  za przelew 15,00 zł 

3. Przelewy w PLN w systemie bankowości elektronicznej -  

dotyczy tylko rachunków w złotych 
  

 a) wewnętrzne na inny rachunek w Banku za przelew             0,00 zł     

 b) na rachunki w innych bankach za przelew             1,00 zł    

 c) realizacja przelewu z datą przyszłą za przelew             1,00 zł     

 d) realizacja przelewu Express Elixir (max kwota 20.000 zł) za przelew             5,00 zł     

4. Przelewy realizowane przez system SORBNET - 

dotyczy tylko rachunków w złotych 
  

 a) dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej za przelew  40,00 zł    

 b) w systemie bankowości elektronicznej za przelew  30,00 zł    

5. Zlecenia stałe - dotyczy tylko rachunków w złotych   

 a) realizacja zlecenia stałego za zlecenie 6,00 zł 

 b) przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 8,00 zł 

6. Polecenie zapłaty - dotyczy tylko rachunków w złotych   

 a) przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji za zlecenie             5,00 zł 

 b) realizacja za zlecenie 2,00 zł 

 c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 

rachunku dłużnika 
za zlecenie             5,00 zł 

7. Czeki - dotyczy tylko rachunków w złotych   

 a) wydanie blankietów czekowych za czek 2,00 zł 

 b) potwierdzenie czeku gotówkowego za czek 7,00 zł 

 c) przyjęcie czeku do inkasa za czek 10,00 zł 

 d) zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie czeku jednorazowo 15,00 zł 

8. Przyjęcie zlecenia inkasa weksla - dotyczy tylko rachunków w 

złotych 
za weksel 20,00 zł 

9. Informacja o wysokości salda na rachunku   

 a) telefonicznie na hasło  miesięcznie 30,00 zł 

 b) za pomocą usługi SMS   

  aktywacja usługi/zmiana/odwołanie jednorazowo 5,00 zł 

  abonament miesięczny  miesięcznie 0,00 zł 

  za komunikat SMS informujący o saldzie i limicie na rachunku  za SMS 0,50 zł 
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TAB. 2  Rachunki lokat terminowych 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1. Za obsługę lokaty ON (overnight) miesięcznie 25,00 zł 

2. Otwarcie lokaty terminowej jednorazowo 0,00 zł 

3. Likwidacja lokaty terminowej jednorazowo 5,00 zł 

 
TAB. 3  Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych  

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia dokonania przelewu w 

obrocie krajowym w dniu jego realizacji  
(wydanie kopii przelewu)  

za potwierdzenie 5,00 zł 

2. Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego realizację przelewu  za zaświadczenie 15,00 zł 

3. Sporządzenie:  
( za każdy poprzedni rok kalendarzowy opłatę podwyższa się odpowiednio o 

połowę stawki podstawowej. Nie pobiera się opłat na żądanie osób, o których 

mowa w itp. 110 Prawa bankowego) 

  

 a) odpisu wyciągu za wyciąg 10,00 zł 

 b) odpisu jednego dowodu do wyciągu za dowód 10,00 zł 

 c) zestawienia obrotów na jednym rachunku bieżącym/pomocniczym: 
 

  

  do 100 pozycji za zestawienie 50,00 zł 

  powyżej 100 pozycji za zestawienie 100,00 zł 

4. Wydanie odpisu umowy, karty wzorów podpisów (KWP) lub 

innego dokumentu 

za każdy 

dokument 
20,00 zł 

5. Wyciągi z rachunku bankowego   

 a) odbierane w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej 

rachunek 
za przesyłkę 0,00 zł 

 b) wysyłane przez Bank    

  listem zwykłym  raz w miesiącu za przesyłkę 0,00 zł 

  listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu  za przesyłkę 3,30 zł 

  listem poleconym  za przesyłkę 6,50 zł 

  na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju raz w 

miesiącu 
za przesyłkę 0,00 zł 

  na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju  częściej 

niż raz w miesiącu 
za przesyłkę 

rzeczywiste koszty 

pocztowe 

6. Zmiana karty wzorów podpisów, warunków umowy w tym adresu 

korespondencyjnego na wniosek Klienta  
jednorazowo 20,00 zł 

7. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, numerze za zaświadczenie  30,00 zł 

8. Wydanie opinii bankowej o Kliencie, saldzie, wysokości obrotów za opinię 100,00 zł 

9. Wydanie zestawienia prowizji, opłat, dyspozycji, itp. 

Za każdy rok oddzielnie 
za zestawienie 100,00 zł 

10. Przyjęcie nieodwołalnych pełnomocnictw z tytułu zabezpieczeń 

umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami (na wniosek 

Posiadacza rachunku) – dotyczy tylko rachunków w złotych 

jednorazowo 
50,00 zł 

11. Przekazanie środków z tytułu realizacji przyjętych pełnomocnictw 

dotyczących zabezpieczeń umów – dotyczy tylko rachunków w 

złotych 

od wartości 

przekazu 

0,30% min. 5,00 zł 

max. 150,00 zł 

12. Przyjęcie blokady rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia 

umów zawieranych przez Posiadaczy rachunków – dotyczy tylko 

rachunków w złotych 

  

 a) na rzecz Banku jednorazowo 0,00 zł 

 b) na rzecz innego podmiotu jednorazowo 50,00 zł 

13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego tytułu  

od każdej 

wyegzekwowanej 

kwoty 

0,30% min. 20,00 zł 

max. 100,00 zł 

14. Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty należnych Bankowi opłat, 

prowizji z tytułu prowadzenia rachunku  
jednorazowo 30,00 zł 

15.  Poszukiwanie rachunków-na nazwisko jednej osoby, zlecone przez od zapytania 25,00 zł 
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Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

składającego zapytanie 

16. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych 

firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na 

podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku 

od rachunku 100,00 zł 

17. Działania Banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji 

wykonanej z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego 

numeru rachunku bankowego odbiorcy 

za każda 

dyspozycję  
50,00 zł 

18. Zastrzeżenie dokumentu lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów  

 
  

 a) Klienta Banku
1)

 

 

za każda 

dyspozycję 
15,00 zł 

 b) Osoby nie związanej z Bankiem za każda 

dyspozycję 
30,00 zł 

19. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia 

sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 

od każdego 

spadkobiercy 
25,00 zł 

20. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 

stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom 

i instytucjom określonym w itp. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 

od każdego 

zapytania  
25,00 zł 

21. Wystąpienie o zwrot błędnie przelanych środków na rachunek 

prowadzony w innym banku lub wymiana informacji z innym 

bankiem w sprawie błędnie przelanych środków 

za  każdą   

dyspozycję 
30,00 zł 

22. Usługi dodatkowe nieprzewidziane w Tabeli 
jednorazowo 

wg indywidualnych 

negocjacji 

 

 

 

TAB. 4  Karty płatnicze 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1 VISA BUSINESS DEBETOWA   

1.1 Wydanie karty   

 a) wydanie nowej karty  jednorazowo 0,00 zł 

 b) wydanie karty wznowionej jednorazowo 0,00 zł 

 c) wydanie duplikatu karty na wniosek klienta/użytkownika 
( jeśli wydanie duplikatu  nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

użytkownika karty). 

Jednorazowo 20,00 zł 

 d) wydanie nowej  karty w miejsce zastrzeżonej            
( jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie użytkownika 

karty). 
Jednorazowo 20,00 zł 

1.2 Posiadanie karty miesięcznie 5,00 zł  

1.3 Wypłata gotówki 
2) 

  

 a) w bankomatach własnych i partnerskich 

 
od transakcji 0,00 zł 

 b) w pozostałych bankomatach w kraju od transakcji 3,00% min. 5,00 zł 

 c)  c)   zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 

karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG
3)

 w 

walucie EUR 

od transakcji 3,00% min. 5,00 zł 

 d) 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. 

od transakcji 3,00% min. 5,00 zł 

 e) w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

 f) w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

 g) w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

 h) h)   poprzez usługę VISA  ran back (wypłata gotówki w kasie jednorazowo 5,00 zł 
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Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

placówki handlowo-usługowej) w kraju 

1.4 Płatność kartą – transakcje bezgotówkowe 
2) od transakcji 0,00 zł 

1.5 Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek 

Użytkownika 
jednorazowo 10,00 zł 

1.6 Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0,00 zł 

1.7 Sprawdzenie salda w bankomacie 
4) 

jednorazowo 0,00 zł 

1.8 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 
 jednorazowo 12,00 zł 

         
 

TAB. 5  Bankowość internetowa  

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1. Bank internetowy Corporate Banking Internet (CBI)   

 a) aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 

 b) abonament  miesięcznie 0,00 zł 

 c) wersja mobilna abonament miesięcznie 0,00 zł 

 d) wydanie klucza sprzętowego jednorazowo 0,00 zł 

 e) ponowne wydanie klucza sprzętowego na skutek utraty lub 

uszkodzenia 
jednorazowo 80,00 zł 

 f) korzystanie z klucza sprzętowego miesięcznie 0,00 zł 

 g) niezwrócenie klucza sprzętowego w przypadku rozwiązania 

umowy 
jednorazowo 

80,00 zł 

 h) zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi 
jednorazowo 

10,00 zł 

 i) odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi  jednorazowo 10,00 zł 

 j) ponowne generowanie na prośbę klienta hasła oraz kodu PIN  jednorazowo 10,00 zł 

 k) wyjazd do klienta na jego prośbę (szkolenie, itp.) za 1. Godzinę 

 

za każdą kolejną 

rozpoczętą 

godzinę 

100,00 zł + podatek 

VAT 

30,00 zł + podatek 

VAT 

2. Bank internetowy I-Bank   

 a) aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 

 b) abonament  miesięcznie 0,00 zł 

 c) abonament wersja mobilna miesięcznie 0,00 zł 

 d) wydanie klucza sprzętowego jednorazowo 0,00 zł 

 e) ponowne wydanie klucza sprzętowego na skutek utraty lub 

uszkodzenia 
jednorazowo 80,00 zł 

 f) korzystanie z klucza sprzętowego miesięcznie 0,00 zł 

 g) niezwrócenie klucza sprzętowego w przypadku rozwiązania 

umowy 
jednorazowo 80,00 zł 

 h) zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku 

internetowego  
jednorazowo 10,00 zł 

 i) odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku 

internetowego  
jednorazowo 10,00 zł 

 j) ponowne generowanie na prośbę klienta hasła oraz kodu PIN do 

usługi banku internetowego  
jednorazowo 10,00 zł 

 k) wyjazd do klienta na jego prośbę (szkolenie, itp.) za 1. Godzinę 

 

za każdą kolejną 

rozpoczętą 

godzinę 

100,00 zł + podatek 

VAT 

30,00 zł + podatek 

VAT 
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TAB. 6  Pozostałe usługi  

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wrzutnia nocna   

 a) wydanie/ wymiana klucza do wrzutni skarbca nocnego  
za klucz 50,00 zł 

 b) wydanie/ wymiana portfela do pieniędzy  za portfel 40,00 zł 

 c) wpłata gotówkowa (banknoty) na rachunki prowadzone w Banku 

w złotych 

 

od wartości 

transakcji 

0,20% min. 5,00 zł 

 

 d) wpłata gotówkowa (bilon ) na rachunki prowadzone w Banku  

w złotych 

 

od wartości 

transakcji  
2,00% min. 10,00 zł 

 e) wystawienie dokumentu księgowego, stanowiącego podstawę do 

obciążenia lub uznania rachunku klienta z tytułu różnic kasowych 

we wpłatach do skarbca nocnego 

za dokument 50,00 zł 

 f) niezwrócenie klucza w przypadku rozwiązania umowy jednorazowo 100,00 zł 
 

 

 

TAB. 7  Operacje kasowe 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1. Wpłaty gotówkowe   

 a) w banknotach na rachunki rozliczeniowe prowadzone  

w Banku w złotych 
5)

 

 

od wartości 

transakcji 

0,25% min.10,00 zł 

 

 b)  w bilonie  na rachunki rozliczeniowe prowadzone w Banku  

w kwocie niższej  lub  równej  100,00 złotych 
5) 

 

 

od wartości 

transakcji 

0,25% min. 10,00 zł 

 

 c) w bilonie  na rachunki rozliczeniowe prowadzone w Banku  

w kwocie wyższej niż 100,00  złotych 
5)

 

 

od wartości 

transakcji  
2,00% min. 10,00 zł 

 d) na rachunki prowadzone w innych bankach w złotych 

od wartości 

transakcji 

 

1,00% min. 10,00 zł  

max. 300,00 zł 

 

 e) na rachunki prowadzone w Banku w EUR, USD i GBP od wartości 

transakcji  
0,20 % min. 5,00 zł 

 f) na rachunki prowadzone w innym banku dokonane w walucie 

obcej lub w złotych (obrót dewizowy) jednorazowo 
jak za sprzedaż 

przekazów w obrocie 

dewizowym 

2. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w Banku   

 a) z rachunków w złotych (5) od wartości 

transakcji 

0,25% min. 10,00 zł 

max. 300,00 zł 

 b) z rachunków walutowych w EUR, USD i GBP od wartości 

transakcji 
0,20% min. 10,00 zł 

3. Wymiana pieniędzy (banknoty, bilon)   

 a) banknoty na banknoty oraz banknoty na bilon od wartości 

transakcji 
0,30% min. 5,00 zł 

 b) bilon na bilon oraz bilon na banknoty  od wartości 

transakcji 
5,00% min. 2,50 zł 

4.  Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0,00 zł 

5. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki   

 a) w PLN od transakcji 100,00 zł 

 b) w walutach wymienialnych EUR, USD i GBP od transakcji 200,00 zł 
 

W przypadku wpłaty w banknotach i bilonie spełniającej warunki wymienione w pkt 1a i 1b opłata naliczana 

łącznie. 
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TAB. 8  Przekazy w obrocie dewizowym 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

1. 

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, 

otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym 

świadczenia emerytalno-rentowe: 

  

 a) Przelewy SEPA
6)

 z banków krajowych od transakcji  20,00 zł 

 b) Przelewy SEPA z banków zagranicznych  od transakcji 0,00 zł 

 

c)  Przelewy z banków krajowych i zagranicznych w ramach EOG 
3) 

 

w walucie innej niż EUR 
od transakcji 

0,10% min. 20,00 zł 

max. 100,00 zł 

 

d) Przelewy z banków zagranicznych spoza  EOG  
od transakcji 

0,10% min. 20,00 zł 

max. 100,00 zł 

2. 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu (nie dotyczy zwrotu przelewu 

SEPA) 
od transakcji 

0,15% min. 20,00zł 

max. 100,00 zł 

3. 

Zlecenie/odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu w obrocie 

dewizowym (postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 

Klienta) 
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku lub BPS 

S.A. 

za zlecenie 
100,00 zł + koszty 

banków trzecich 

4. 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 

wysyłanych do banków krajowych i zagranicznych: 
  

 
a) Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w 

Grupie BPS S.A. 
od transakcji 10,00 zł 

 b) Przelewy SEPA do banków krajowych: 
  

  dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej od transakcji 15,00 zł 

  w systemie bankowości internetowej od transakcji 15,00 zł 

 c) Przelewy SEPA do banków zagranicznych   

  dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej od transakcji 10,00 zł 

  w systemie bankowości internetowej od transakcji 1,00 zł 

 
d) polecenia wypłaty: 

W przypadku opcji kosztowej „OUR” dodatkowo pobiera się 

zryczałtowane koszty banków pośredniczących  
  

 
 dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej 

od transakcji 
0,25% min. 40,00 zł 

max. 400,00 zł 

 
 w systemie bankowości internetowej 

od transakcji 
0,25% min. 40,00 zł 

max. 400,00 zł 

 
e) Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 

W przypadku opcji kosztowej „OUR” dodatkowo pobiera się 

zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
  

  dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej od transakcji 40,00 zł 

  w systemie bankowości internetowej od transakcji 40,00 zł 

5. 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie 

pilnym w EUR, USD i GBP  
Opłatę pobiera się niezależnie od pobieranej prowizji 

od transakcji 150,00 zł 

6. 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane 

na zlecenia Klienta 
od transakcji 

100,00 zł + koszty 

banków trzecich 

7. 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” 

od poleceń wypłaty z dyspozycją kosztów „OUR” 
  

 
a) zlecenia nieprzekraczające kwoty 5.000,00 EUR lub jej 

równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 
85,00 zł + koszty 

banków trzecich 

 

 

b) zlecenia od kwoty 5.000,01 EUR do kwoty 50.000,00 EUR lub 

jej równowartości w innej walucie wymienialnej 
od transakcji 

100,00 zł + koszty 

banków trzecich 

 
c) zlecenia powyżej kwoty 50.000,00 EUR lub jej równowartości w 

innej walucie wymienialnej 
od transakcji 150,00 zł 

 
1) Osoba fizyczna, która posiada rachunek, jest pełnomocnikiem lub osobą upoważnioną do rachunku 
2) Transakcje dokonywane w walutach innych niż waluta rachunku objęte są dodatkową prowizją Banku w wysokości 3% od kwoty  transakcji  

w złotych (przewalutowanie), przeliczonego wg kursu własnego VISA. 
3) Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
5)   Nie dotyczy wpłat/wypłat gotówkowych na rachunki rozliczeniowe jednostek samorządu terytorialnego i jednostek współpracujących oraz 

wpłat gotówkowych na rachunki wspólnot mieszkaniowych. 
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          6)
    Przelew SEPA – przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 

Szwajcarii, które  podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 
1) waluta transakcji EUR; 

2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on 

prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego  jest 
kierowany przekaz; 

3) występuje opcja kosztowa „SHA”; 

4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych 
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie 

internetowej Banku BPS S.A. 

 

Obowiązuje od dnia 02.05.2022 r.      

                                      

Rozdział III.  Osoby fizyczne  
 

TAB. 1  Podstawowe czynności związane z obsługą rachunków bankowych 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie i prowadzenie rachunków  
 

 a) otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 

 b) prowadzenie rachunku  
 

  

  ROR miesięcznie 5,00 zł 

  ROR JUNIOR miesięcznie 0,00 zł 

  ROR STUDENT 
1)

 miesięcznie 0,00 zł 

  ROR DLA DUŻEJ RODZINY 
2)

 
- w przypadku gdy wpływy na rachunek wynoszą  powyżej 1000,00 zł, 

  

- w przypadku gdy wpływy na rachunek ≤ 1000,00 zł 

 

miesięcznie 
 

miesięcznie 

 

0,00 zł 
 

5,00 zł 

  rachunek oszczędnościowy w PLN miesięcznie 0,00 zł 

  podstawowy rachunek płatniczy miesięcznie 0,00 zł 

  rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie 

a’vista 
miesięcznie  5,00 zł 

  w walutach wymienialnych miesięcznie 0,00  zł 

  rachunki dla SKO miesięcznie 0,00  zł 

  rachunki dla rad rodziców, PKZP miesięcznie 5,00  zł 

 c) likwidacja książeczki a’vista  jednorazowo 0,00  zł 

 d) wydanie książeczki a’vista jednorazowo 10,00 zł 

 e) likwidacja na wniosek klienta ROR, rachunku w walutach jednorazowo 10,00 zł 

2. Przelewy w PLN dostarczone do Banku przez klienta w formie 

papierowej – dotyczy tylko rachunków w złotych   

 a) wewnętrzne na inny rachunek w Banku za przelew 10,00 zł  

 b) z rachunku oszczędnościowego na ROR   

    pierwszy przelew w miesiącu  za przelew  0,00 zł 

    drugi i kolejne przelewy w miesiącu  za przelew 10,00 zł 

 c) na rachunki w innych bankach za przelew  10,00 zł 

 d) realizacja przelewu z datą przyszłą  za przelew  15,00 zł 

2.1 

Podstawowy rachunek płatniczy: Pakiet 5 przelewów krajowych w 

miesiącu, w tym realizacja zlecenia stałego w placówce   

( z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia 

przelewu SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej) 

 

0,00 zł 

3. Przelewy w systemie bankowości elektronicznej – dotyczy tylko 

rachunków w złotych   

 a) wewnętrzne na inny rachunek w Banku za przelew 0,00 zł 

 b) z rachunku oszczędnościowego na ROR   

    pierwszy przelew w miesiącu  za przelew 0,00 zł 

    drugi i kolejne przelewy  za przelew 10,00 zł 
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Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

 c) na rachunki w innych bankach   

  ROR JUNIOR za przelew  0,50 zł    

  ROR STUDENT  za przelew  0,00 zł    

  ROR DLA DUŻEJ RODZINY za przelew  0,00 zł    

  pozostałe rachunki za przelew  0,80 zł    

 d) realizacja przelewu Express Elixir (max kwota 20.000 zł) za przelew  5,00 zł 

4. Przelewy realizowane w systemie SORBNET – dotyczy tylko 

rachunków w złotych 
  

 a) dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej za przelew  35,00 zł    

 b) w systemie bankowości elektronicznej za przelew  30,00 zł    

5. Zlecenie stałe – dotyczy tylko rachunków w złotych   

 a) realizacja zlecenia stałego za zlecenie 5,00 zł 

 b) przyjęcie/zmiana/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 2,00 zł 

6. Polecenie zapłaty – dotyczy tylko rachunków w złotych   

 a) przyjęcie/zmiana/odwołanie dyspozycji za zlecenie 5,00 zł 

 b) realizacja za zlecenie 2,00zł 

 c) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 

środków na rachunku dłużnika 
za zlecenie 5,00 zł 

7. Czeki (dotyczy tylko ROR)   

 a) wydanie jednego blankietu czekowego do ROR za czek  2,00 zł 

 b) przyjęcie lub odwołanie zgłoszenia o utracie blankietów 

czekowych do ROR  
jednorazowo 0,00 zł 

8. Informacja o wysokości salda na rachunku za pomocą SMS   

 a) aktywacja usługi/zmiana/odwołanie jednorazowo 5,00 zł 

 b) abonament miesięczny  miesięcznie 0,00 zł 

 c) za każdy komunikat SMS wysłany z banku informujący o 

saldzie i limicie na rachunku  
za SMS 0,50 zł 

 

 

TAB. 2  Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 
Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

1. Otwarcie terminowej lokaty oszczędnościowej jednorazowo 0,00 zł 
 

 

TAB. 3  Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych  

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

1. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia dokonania przelewu w 

obrocie krajowym w dniu jego realizacji  
(wydanie kopii przelewu) 

za potwierdzenie 5,00 zł 

2. Za wydanie zaświadczenia potwierdzającego realizację przelewu  za zaświadczenie 15,00 zł 

3. Sporządzenie:  
( za każdy poprzedni rok kalendarzowy opłatę podwyższa się odpowiednio o 

połowę stawki podstawowej. Nie pobiera się opłat na żądanie osób, o których 

mowa w itp. 110 Prawa bankowego) 

  

 a) odpisu wyciągu za wyciąg 10,00 zł 

 b) odpisu jednego dowodu do wyciągu za dowód 10,00 zł 

 c) zestawienia obrotów na jednym rachunku    

  do 100 pozycji za zestawienie 30,00 zł 

  powyżej 100 pozycji za zestawienie 50,00 zł 

4.  Wydanie odpisu umowy, karty wzorów podpisów (KWP) lub 

innego dokumentu 

za każdy 

dokument 
20,00 zł 

5. Wyciągi z rachunku bankowego   

 a) odbierane w jednostce organizacyjnej Banku prowadzącej 

rachunek 
za przesyłkę 0,00 zł 

 b) wysyłane przez Bank prowadzący rachunek   

  listem zwykłym  raz w miesiącu za przesyłkę 0,00 zł 
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Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

  listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu  za przesyłkę 3,90 zł 

  listem poleconym  za przesyłkę 6,50 zł 

  na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju raz w 

miesiącu 
za przesyłkę 0,00 zł 

  na życzenie Posiadacza rachunku poza granice kraju  częściej niż 

raz w miesiącu 
za przesyłkę 

rzeczywiste koszty 

pocztowe 

6. Zmiana karty wzorów podpisów, warunków umowy na wniosek 

klienta 
za dyspozycję 10,00 zł 

7. Ustanowienie, zmiana, odwołanie pełnomocnictwa na wniosek 

klienta. Opłata dotyczy istniejących (otwartych) rachunków.  
za dyspozycję 10,00 zł 

8. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, numerze za zaświadczenie 20,00 zł 

9. Wydanie zestawienia prowizji, opłat, dyspozycji, itp. Za każdy rok 

oddzielnie 
za zestawienie 100,00 zł 

10. Wydanie opinii bankowej o Kliencie, saldzie, wysokości obrotów  za opinię 50,00 zł 

11. Przyjęcie nieodwołalnych pełnomocnictw z tytułu zabezpieczeń 

umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami (na wniosek 

Posiadacza rachunku) 

jednorazowo 20,00 zł 

12. Przekazanie środków z tytułu realizacji przyjętych pełnomocnictw 

dotyczących zabezpieczeń umów 

od wartości 

przekazu 

0,30% min. 5,00 zł 

max. 150,00 zł 

 Przyjęcie blokady rachunku bankowego z tytułu zabezpieczenia 

umów zawieranych przez Posiadaczy rachunków 
  

 a) na rzecz Banku  jednorazowo 0,00 zł 

13. b) na rzecz innego podmiotu jednorazowo 50,00 zł 

14. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego tytułu  

od wartości 

przekazu 
0,00 zł 

 Wysłanie wezwania (monitu) do zapłaty należnych Bankowi opłat, 

prowizji z tytułu prowadzenia rachunku  
  

 a) listem zwykłym  za monit   6,50 zł 

 b) listem poleconym za monit 10,00 zł 

 c) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru za monit 13,00 zł 

15. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji 

stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom 

i instytucjom określonym w itp. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego 

od każdego 

zapytania  
25,00 zł 

16. Poszukiwanie rachunków-na nazwisko jednej osoby, zlecone przez 

składającego zapytanie 
od zapytania 25,00 zł 

17. Realizacja dyspozycji spadkobierców na podstawie postanowienia 

sądu lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia  
od każdego 

spadkobiercy 
25,00 zł 

18. Wystąpienie o zwrot błędnie przelanych środków na rachunek 

prowadzony w innym banku lub wymiana informacji z innym 

bankiem w sprawie błędnie przelanych środków 

za  każdą   

dyspozycję 
20,00 zł 

 

 

TAB. 4  Karty płatnicze   

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

1. VISA CLASSIC DEBETOWA   

1.1. Wydanie karty   

 a) wydanie nowej karty  jednorazowo 0,00 zł 

 b) wydanie karty wznowionej jednorazowo 0,00 zł 

 c) wydanie duplikatu karty na wniosek Użytkownika  
( jeśli wydanie duplikatu  nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

użytkownika karty) 

jednorazowo 20,00 zł 

 d) wydanie nowej  karty w miejsce zastrzeżonej            
( jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 

użytkownika karty) 
jednorazowo 20,00 zł 

1.2. Posiadanie karty   

  ROR JUNIOR miesięcznie 0,00 zł 

  ROR STUDENT  
( opłata nie jest pobierana  w przypadku,  rozliczenia przez Bank Spółdzielczy 

w Bydgoszczy w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych 

miesięcznie 
0,00 zł  

lub 
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Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

dokonanych kartą w wysokości powyżej 400,00 zł)  4,00 zł 

  ROR DLA DUŻEJ RODZINY 
( opłata nie jest pobierana  w przypadku,  rozliczenia przez Bank Spółdzielczy 

w Bydgoszczy w danym miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych 

dokonanych kartą w wysokości powyżej 400,00 zł) 

miesięcznie 

0,00 zł  

lub 

 4,00 zł 

  pozostałe rachunki miesięcznie 4,00 zł 

1.3. Wypłata gotówki 
3) 

  

 a) w bankomatach własnych i partnerskich 
 

od transakcji 0,00 zł 

 b) w pozostałych bankomatach w kraju od transakcji 3,00% min. 5,00 zł 

 c) zagraniczne w tym transgraniczne  transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 

EOG 
4)

 w walucie EUR  

od transakcji 
 

3,00% min. 5,00 zł 

 d) 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  

od transakcji 3,00% min. 5,00 zł 

 e) w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

 f) w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

 g) w punktach akceptujących kartę za granicą od wartości 

transakcji 
3,00% min. 10,00 zł 

 h) poprzez usługę VISA  ran back (wypłata gotówki w kasie 

placówki handlowo-usługowej) w kraju 
od transakcji 5,00 zł 

1.4. Płatność kartą – transakcje bezgotówkowe
 3) od transakcji 0,00 zł 

1.5. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek 

Użytkownika 
jednorazowo 10,00 zł 

1.6. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN jednorazowo 5,00 zł 

1.8. Zastrzeżenie karty  jednorazowo 0,00 zł 

1.9. Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0,00 zł 

1.10 Awaryjna wypłata gotówki za granicą w przypadku utraty karty jednorazowo 1000,00 zł 

1.11 Dla transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w 

walucie innej niż waluta rachunku bankowego (przewalutowanie) 
 0,00 zł 

2. VISA PAYWAVE   

2.1. Wydanie karty –Podstawowy rachunek płatniczy   

 a) wydanie nowej karty  jednorazowo 0,00 zł 

 b) wydanie karty wznowionej jednorazowo 0,00 zł 

 c) wydanie duplikatu karty na wniosek Użytkownika jednorazowo 10,00 zł 

2.2 Posiadanie karty miesięcznie 0,00 zł 

2.3 Wypłata gotówki 
3)   

 a) pakiet 5 wypłat kartą debetową wydaną do Podstawowego 

Rachunku Płatniczego. 
 0,00 zł 

 b) wypłaty kartą debetową poza ww. pakietem są związane z 

następującymi opłatami wskazanymi poniżej: 
  

   w bankomatach własnych i partnerskich od transakcji 0,00 zł 

  w pozostałych bankomatach w kraju od transakcji  3,00% min. 5,00 zł 

 c) zagraniczne w tym  transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 

EOG w walucie EUR  

od transakcji 3,00% min. 5,00 zł 

 d) zagraniczne w tym  transgraniczne transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach 

EOG  w walucie obcej, innej niż EUR  
 

od transakcji 3,00% min. 5,00 zł 

 e) w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

 f) w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

 g) w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 

2.4 Płatność kartą – transakcje bezgotówkowe
 3)

 od transakcji 0,00 zł 

 

 

TAB. 5  Bankowość internetowa  

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 
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1. Bank internetowy I-Bank   

 a) aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 

 b) abonament  miesięcznie 0,00 zł 

 c) wersja mobilna abonament  miesięcznie 0,00 zł 

 d) wydanie klucza sprzętowego jednorazowo 0,00 zł 

 e) ponowne wydanie klucza sprzętowego na skutek utraty lub 

uszkodzenia 
jednorazowo 80,00 zł 

 f) korzystanie z klucza sprzętowego miesięcznie 0,00 zł 

 g) niezwrócenie klucza sprzętowego w przypadku rozwiązania 

umowy 
jednorazowo 80,00 zł 

 h) zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku 

internetowego  
jednorazowo 10,00 zł 

 i) odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi banku 

internetowego  
jednorazowo 10,00 zł 

 j) ponowne generowanie na prośbę klienta hasła oraz kodu PIN do 

usługi banku internetowego  
jednorazowo 10,00 zł 

 k) wyjazd do klienta na jego prośbę (szkolenie, itp.) za 1. Godzinę 

 

za każdą kolejną 

rozpoczętą 

godzinę 

123,00 zł (w tym 

podatek VAT) 

37,00 zł (w tym 

podatek VAT) 

2. Bank internetowy Corporate Banking Internet (CBI)   

 a) aktywacja usługi jednorazowo 0,00 zł 

 b) abonament  miesięcznie 0,00 zł 

 c) wersja mobilna abonament miesięcznie 0,00 zł 

 d) wydanie klucza sprzętowego jednorazowo 0,00 zł 

 e) ponowne wydanie klucza sprzętowego na skutek utraty lub 

uszkodzenia 
jednorazowo 80,00 zł 

 f) korzystanie z klucza sprzętowego miesięcznie 0,00 zł 

 g) niezwrócenie klucza sprzętowego w przypadku rozwiązania 

umowy 
jednorazowo 

80,00 zł 

 h) zablokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi 
jednorazowo 

10,00 zł 

 i) odblokowanie na prośbę klienta dostępu do usługi  jednorazowo 10,00 zł 

 j) ponowne generowanie na prośbę klienta hasła oraz kodu PIN  jednorazowo 10,00 zł 

 k) wyjazd do klienta na jego prośbę (szkolenie, itp.) za 1. Godzinę 

 

za każdą kolejną 

rozpoczętą 

godzinę 

123,00 zł (w tym 

podatek VAT) 

37,00 zł (w tym 

podatek VAT) 

 

TAB. 6  Pozostałe usługi 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

1. Przyjęcie/zmiana dyspozycji (oświadczenia) w sprawie 

przeznaczenia wkładów na wypadek śmierci 
za dyspozycję 10,00 zł 

 

TAB. 7  Operacje kasowe 

Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb naliczania Stawka obowiązująca 

1. Wpłaty gotówkowe   

 a) na rachunki prowadzone w Banku  od wartości 

transakcji 
0,00 zł  

 b) na rachunki prowadzone w innych bankach w złotych od wartości 

transakcji 

 1,00% min. 10,00 zł 

max. 300,00 zł 

 c) na rachunki prowadzone w innym banku dokonane w walucie 

obcej lub w złotych (obrót dewizowy) jednorazowo 
jak za sprzedaż 

przekazów w obrocie 

dewizowym 
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2. Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych w Banku  od wartości 

transakcji 
0,00 zł 

3. Wymiana pieniędzy (banknoty, bilon)   

 a) banknoty na banknoty oraz banknoty na bilon od wartości 

transakcji 
0,30% min. 5,00 zł 

 b) bilon na bilon oraz bilon na banknoty od wartości 

transakcji 
5,00% min. 2,50 zł 

4.  Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0,00 zł 

5. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki   

 a) w PLN od transakcji 100,00 zł 

 b) w walutach wymienialnych EUR, USD i GBP od transakcji 200,00 zł 

 

 

 

TAB. 8  Przekazy w obrocie dewizowym 
Lp. Rodzaj prowadzonej usługi Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. 

Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, 

otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym 

świadczenia emerytalno-rentowe: 

    

 a) Przelewy SEPA 
5)

 z  banków krajowych od transakcji 20,00 zł 

 b) Przelewy SEPA z banków zagranicznych od transakcji 0,00 zł 

 

c) Przelewy z banków krajowych i zagranicznych w ramach EOG 
4)

 

w walucie innej niż EUR 
od transakcji 

0,10% min. 20,00 zł 

max. 100,00 zł 

 

d) Przelewy z banków zagranicznych spoza  EOG  
od transakcji 

0,10% min. 20,00 zł 

max. 100,00 zł 

2. 
Zwrot niepodjętej kwoty przekazu (nie dotyczy zwrotu przelewu 

SEPA) od transakcji 
0,15% min. 20,00 zł 

max. 100,00 zł 

3. 

Zlecenie/odwołanie zlecenia poszukiwania przekazu w obrocie 

dewizowym (postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 

Klienta) 
Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku lub BPS 

S.A. 

za zlecenie 
100,00 zł + koszty 

banków trzecich 

4. 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 

wysyłanych do  banków krajowych i zagranicznych: 
  

 
a) Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w 

Grupie BPS S.A. 
od transakcji 10,00 zł 

 b) Przelewy SEPA do banków krajowych :   

  dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej od transakcji 15,00 zł  

  w systemie bankowości internetowej od transakcji 15,00 zł 

 c) Przelewy SEPA do banków zagranicznych:   

  dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej od transakcji              10,00 zł 

  w systemie bankowości internetowej od transakcji   0,80 zł 

 
d) polecenia wypłaty: 

W przypadku opcji kosztowej „OUR” dodatkowo pobiera się 

zryczałtowane koszty banków pośredniczących  
  

 
 dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej 

od transakcji 
0,25% min. 40,00 zł 

max. 400,00 zł 

 
 w systemie bankowości internetowej 

od transakcji 
0,25% min. 40,00 zł 

max. 400,00 zł 

 
e) Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

W przypadku opcji kosztowej „OUR” dodatkowo pobiera się 

zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
  

  dostarczone do Banku przez klienta w formie papierowej od transakcji 35,00 zł 

  w systemie bankowości internetowej od transakcji 35,00 zł 

5. 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie 

pilnym w EUR, USD i GBP 
Opłatę pobiera się niezależnie od pobieranej prowizji 

od transakcji 150,00 zł 
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6. 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane 

na zlecenia Klienta 
od transakcji 

100,00 zł + koszty 

banków trzecich 

7. 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” 

od poleceń wypłaty z dyspozycją kosztów "OUR" 
  

 
a) zlecenia nieprzekraczające kwoty 5.000,00 EUR lub jej 

równowartości w innej walucie wymienialnej 
od transakcji 85,00 zł 

 
b) zlecenia od kwoty 5.000,01 EUR do kwoty 50.000,00 EUR lub 

jej równowartości w innej walucie wymienialnej 
od transakcji 90,00 zł 

 
c) zlecenia powyżej kwoty 50.000,00 EUR lub jej równowartości w 

innej walucie wymienialnej od transakcji 150,00 zł 

 
1)

 ROR STUDENT – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla uczniów lub studentów  - osób fizycznych  o pełnej zdolności do czynności   

prawnych,  w wieku od 18 do 26 lat 
2)

 ROR DLA DUŻEJ RODZINY – rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, 

rezydentów,  posiadaczy Karty Dużej Rodziny  
3) Transakcje dokonywane w walutach innych niż waluta rachunku objęte są dodatkową prowizją Banku w wysokości 3% od kwoty  transakcji  

 w złotych (przewalutowanie), przeliczonego wg kursu własnego VISA. 
4)

  Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).  
5)

 Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które 

podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: 
1) waluta transakcji EUR; 

2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on 

prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest 
kierowany przekaz; 

3) występuje opcja kosztowa "SHA"; 

4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych 
5) bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie 

internetowej Banku BPS S.A. 

 


