
  Załącznik  
do Uchwały Nr 67/2021 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie 
z dnia 20 sierpnia 2021r.   

TARYFA 
opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych 

(obowiązuje od dnia 30.08.2021 r.) 
 

Rozdział I. RACHUNKI BIEŻĄCE, POMOCNICZE I LOKACYJNE 

L.p. Rodzaj opłaty Tryb pobierania 

STAWKA 
Rachunek 

bieżący 
START 

BIZNES1 

Rachunek 
bieżący / 

pomocniczy 
BIZNES 

Rachunek 
bieżący / 

pomocniczy 
AGRO 

Rachunek 
lokacyjny 
BIZNES 

1. OPŁATY PODSTAWOWE 
1.1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł. 30 zł. 10 zł. 0 zł. 

1.2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 

0 zł. 
przez pierwsze 

12 m-cy 
w kolejnych 
miesiącach 

20 zł. 

20 zł. 9 zł. 0 zł. 

1.3. 
Zamknięcie rachunku w okresie 
pierwszych 6 miesięcy od daty jego 
otwarcia 

jednorazowo 50 zł. 50 zł. 50 zł. 0 zł. 

2. WPŁATY I WYPŁATY 

2.1. Wpłata gotówki na rachunek2 od wpłaty  
0,2% min. 4 zł. 

max. 200 zł. 
0,2% min. 4 zł. 

max. 200 zł. 
0 zł. 0 zł. 

2.2. 
Wpłata gotówki na rachunek we 
wpłatomacie 

od wpłaty 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

2.3. Wypłata z rachunku od wypłaty 
0,4% min. 4 zł. 

max. 200 zł. 
0,4% min. 4 zł. 

max. 200 zł. 
0 zł. 0 zł. 

2.4. Sm@rt wypłata z rachunku3 od wypłaty  0 zł. 0  zł. 0 zł. x 

3. PRZELEWY KRAJOWE 
3.1. Polecenie przelewu na rachunki w ramach Banku: 

a) w placówce Banku od przelewu  0 zł. 0 zł. 0 zł. x 
b) w Systemie Bankowości 

Internetowej / Korporacyjnej 
Bankowości Internetowej 

od przelewu 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

3.2. Polecenie przelewu do innego banku krajowego (w systemie ELIXIR): 
a) w placówce Banku od przelewu 5 zł. 5 zł. 5 zł. x 
b) w Systemie Bankowości 

Internetowej / Korporacyjnej 
Bankowości Internetowej, 
w tym do: 
 ZUS / US 

od przelewu 

 
 

1,40 zł. 
 

0 zł. 

 
 

1,40 zł. 
 

0 zł. 

 
 

0,90 zł. 
 

0 zł. 

x 

3.3. Polecenie przelewu do innego banku krajowego (w systemie SORBNET): 
a) w placówce Banku od przelewu 40 zł. 40 zł. 40 zł. x 
b) w Systemie Bankowości 

Internetowej / Korporacyjnej 
Bankowości Internetowej 

od przelewu 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

3.4. Polecenie przelewu do innego banku krajowego (w systemie EXPRESS ELIXIR)4: 
a) w placówce Banku 

 w kwocie 
do 20.000,00 zł. 

od przelewu 15 zł 15 zł. 15 zł. x 

 w kwocie 
od 20.000,01 zł. 
do 50.000,00 zł. 

od przelewu 20 zł 20 zł. 20 zł. x 

b) w Systemie Bankowości Internetowej / Korporacyjnej Bankowości Internetowej 

 w kwocie 
do 20.000,00 zł. 

od przelewu 8 zł. 8 zł. 8 zł. x 

 w kwocie 
od 20.000,01 zł. 
do 50.000,00 zł. 

od przelewu 15 zł. 15 zł. 15 zł. x 

4. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 
4.1. Polecenie przelewu SEPA: 

a) w placówce Banku 

 do banków krajowych od przelewu 20 zł. 20 zł. 20 zł. x 

 do banków zagranicznych od przelewu 5 zł. 5 zł. 5 zł. x 
b) w Systemie Bankowości Internetowej / Korporacyjnej Bankowości Internetowej 

 do banków krajowych od przelewu 15 zł. 15 zł. 15 zł. x 

                                                
1 Rachunek przeznaczony dla osób i podmiotów, które zarejestrowały działalność gospodarczą na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy. 
2 Prowizja nie jest pobierana w przypadku, kiedy wpłata gotówki pomniejsza saldo kredytu w rachunku bieżącym. 
3 Minimalna kwota Sm@rt wypłaty to 20,00 zł., a maksymalna to 2.000,00 zł. Kwota musi być krotnością nominałów dostępnych w bankomatach. 
4 Maksymalna kwota przelewu to 50.000,00 zł. 
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 do banków krajowych od przelewu 15 zł. 15 zł. 15 zł. x 

 do banków zagranicznych od przelewu 1,40 zł. 1,40 zł. 0,90 zł. x 
4.2. Polecenie przelewu TARGET / SWIFT w EUR w ramach EOG5: 

a) w placówce Banku od przelewu 40 zł. 40 zł. 40 zł. x 
b) w Systemie Bankowości 

Internetowej / Korporacyjnej 
Bankowości Internetowej 

od przelewu 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

4.3. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty5: 

a) w placówce Banku od przelewu 
0,15% 

min. 20 zł., 
max. 300 zł. 

0,15% 
min. 20 zł., 
max. 300 zł. 

0,15% 
min. 20 zł., 

max. 300 zł. 
x 

b) w Systemie Bankowości 
Internetowej / Korporacyjnej 
Bankowości Internetowej 

od przelewu 
0,15% 

min. 20 zł., 
max. 300 zł. 

0,15% 
min. 20 zł., 
max. 300 zł. 

0,15% 
min. 20 zł., 

max. 300 zł. 
x 

4.4. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

a) z banków krajowych 
od otrzymanego 

przelewu 
15 zł. 15 zł. 15 zł. x 

b) z banków zagranicznych w 
ramach EOG w walucie EUR 

od otrzymanego 
przelewu 

0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

c) z banków zagranicznych w 
ramach EOG w innej  walucie 
niż EUR 

od otrzymanego 
przelewu 

20 zł. 20 zł. 20 zł. x 

d) z banków zagranicznych spoza 
EOG 

od otrzymanego 
przelewu 

20 zł. 20 zł. 20 zł. x 

4.5. Dodatkowe opłaty: 

a) realizacja polecenia przelewu w 
trybie niestandardowym 
(„pilnym”) w EUR, USD i GBP 

od przelewu 150 zł. 150 zł. 150 zł. x 

b) realizacja polecenia przelewu z 
opcją kosztową OUR 

od przelewu 100 zł. 100 zł. 100 zł. x 

c) zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu na wniosek klienta 
(opłata pobierana ze zwracanej 
kwoty) 

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. 
x 

d) zlecenie poszukiwania 
przelewu / Postepowanie 
wyjaśniające, wykonane na 
zlecenie klienta6 

od zlecenia 
130 zł. 

+ koszty 
banków trzecich 

130 zł. 
+ koszty 

banków trzecich 

130 zł. 
+ koszty 

banków trzecich 
x 

e) zmiana / korekta / odwołanie 
zrealizowanego przekazu, 
wykonane na zlecenie klienta  

od zlecenia 
130 zł. 

+ koszty 
banków trzecich 

130 zł. 
+ koszty 

banków trzecich 

130 zł. 
+ koszty 

banków trzecich 
x 

5. ZLECENIA STAŁE 

5.1. Dyspozycja utworzenia / modyfikacji7 / odwołania zlecenia stałego: 

a) w placówce Banku8 od dyspozycji 15 zł. 15 zł. 15 zł. x 

b) w Systemie Bankowości 
Internetowej / Korporacyjnej 
Bankowości Internetowej 

od dyspozycji 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

5.2. Realizacja zlecenia stałego: 
a) na rachunki w ramach Banku – 

we wszystkich kanałach 
dostępu 

od przelewu 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

b) na rachunki w innych bankach 
krajowych – w placówce Banku 

od przelewu 5 zł. 5 zł. 5 zł. x 

c) na rachunki w innych bankach 
krajowych – w Systemie 
Bankowości Internetowej / 
Korporacyjnej Bankowości 
Internetowej 

od przelewu 1,40 zł. 1,40 zł. 0,90 zł. x 

6. ELEKTRONICZNE KANAŁY DOSTĘPU 

6.1. System Bankowości Internetowej: 

                                                
5 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 4.5. ppkt b), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 
6 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postepowania był błąd Banku. 
7 Modyfikacja zlecenia stałego polega na przyjęciu zlecenia uwzględniającego zmiany i odwołaniu poprzedniego zlecenia – przyjęcie i odwołanie 
zlecenia musi być dokonane tego samego dnia. 
8 Prowizji nie pobiera się od dyspozycji dotyczących zleceń płatności na rachunki Gmin obsługiwanych przez Bank. 
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a) aktywacja dostępu do systemu jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

b) abonament za dostęp do 
systemu 

miesięcznie, 
od użytkownika  

0 zł. 1,99 zł. 1,99 zł. 1,99 zł. 
c) wydanie koperty z hasłem 

aktywacyjnym 
od koperty 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

d) wysłanie wiadomości SMS z 
hasłem do autoryzacji zleceń 

od każdej 
wiadomość SMS 

0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

e) zablokowanie dostępu do 
systemu na zlecenie klienta 

za zablokowanie 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 

f) odblokowanie dostępu do 
systemu 

za odblokowanie 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 

g) aktywacja dostępu do systemu 
DealingBS 

jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

6.2. Korporacyjna Bankowość Internetowa: 

a) aktywacja dostępu do systemu 
jednorazowo, 

od użytkownika 
10 zł. 10 zł. 10 zł. 10 zł. 

b) abonament za dostęp do 
systemu 

miesięcznie, 
od użytkownika  

10 zł. 10 zł. 10 zł. 10 zł. 

c) wydanie koperty z hasłem 
aktywacyjnym 

od koperty 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

d) wydanie karty kryptograficznej 
do autoryzacji zleceń 

jednorazowo,  
za kartę  

90 zł. 90 zł. 90 zł. 90 zł. 

e) wydanie czytnika kart 
kryptograficznych 

jednorazowo,  
za czytnik 

100 zł. 100 zł. 100 zł. 100 zł. 

f) wydanie e-tokena (USB) do 
autoryzacji zleceń 

jednorazowo,  
za e-token 

150 zł. 150 zł. 150 zł. 150 zł. 

g) wysłanie wiadomości SMS z 
hasłem do autoryzacji zleceń 

od każdej 
wiadomość SMS 

0,45 zł. 0,45 zł. 0,45 zł. 0,45 zł. 

h) zablokowanie dostępu do 
systemu na zlecenie klienta 

za zablokowanie 15 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł. 

i) odblokowanie dostępu do 
systemu 

za odblokowanie 15 zł. 15 zł. 15 zł. 15 zł. 

j) aktywacja dostępu do systemu 
DealingBS 

jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

6.3. System SMS Banking: 

a) aktywacja dostępu do systemu jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

b) informacja o stanie rachunku 
od każdej 

wiadomość SMS 
0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 

c) powiadomienie o zdarzeniu na 
rachunku 

od każdej 
wiadomość SMS 

0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 

d) powiadomienie o 
nadchodzącym zdarzeniu 

od każdej 
wiadomość SMS 

0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 

e) odpowiedź na zapytanie w 
systemie 

od każdej 
wiadomość SMS 

0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 0,50 zł. 

6.4. Telefoniczna informacja na hasło miesięcznie 2 zł. 2 zł. 2 zł. 2 zł. 

7. DEBETOWE KARTY PŁATNICZE – Visa Business Debetowa, MasterCard Business PayPass 

7.1. Wydanie karty / wznowienie karty jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

7.2. Wydanie duplikatu karty9 jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

7.3. 
Wydanie nowej karty w miejsce 
zastrzeżonej9 jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

7.4. Użytkowanie karty miesięcznie 6 zł. 6 zł. 6 zł. x 

7.5. 

Krajowe i zagraniczne transakcje 
bezgotówkowe, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty10 

od transakcji 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

7.6. Transakcje gotówkowe: 

                                                
9 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
10 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 
transakcji, przy zastosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do 
którego została wydana karta. 
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a) we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych banków 
krajowych i terminalach POS, 
zgodnie z zawartymi 
umowami11 

od transakcji  0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

b) w innych bankomatach w kraju od transakcji 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
x 

c) w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą 

od transakcji 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
x 

d) w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

od transakcji 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
x 

e) w punktach akceptujących kartę 
za granicą 

od transakcji 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
x 

f) w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
3% 

min. 6 zł. 
x 

g) w usłudze cash back od transakcji 2 zł. 2 zł. 2 zł. x 

7.7 
Sprawdzenie salda w 
bankomacie12 

od transakcji 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

7.8 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek klienta 

od transakcji 10 zł. 10 zł. 10 zł. x 

7.9 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

7.10 Zmiana danych użytkownika karty od zmiany 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

7.11 
Awaryjna wypłata gotówki za 
granicą po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł. 1 000 zł. 1 000 zł. x 

7.12 
Awaryjne wydanie karty za granicą 
po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł. 1 000 zł. 1 000 zł. x 

7.13 
Czasowe zablokowanie / 
odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

8. DEBETOWA KARTA PŁATNICZA – Visa Business Euro13 

8.1. Wydanie karty / wznowienie karty jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

8.2. Wydanie duplikatu kart14 jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

8.3. 
Wydanie nowej karty w miejsce 
zastrzeżonej14 jednorazowo 30 zł. 30 zł. 30 zł. x 

8.4. Użytkowanie karty miesięcznie 6 zł. 6 zł. 6 zł. x 

8.5. 
Transakcje bezgotówkowe, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty15 

od transakcji 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

8.6. Transakcje gotówkowe: 

 

a) we wskazanych bankomatach 
Grupy BPS i innych banków 
krajowych i terminalach POS, 
zgodnie z zawartymi 
umowami16 

od transakcji  0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

b) w innych bankomatach w kraju od transakcji 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
x 

c) w bankomatach akceptujących 
kartę za granicą 

od transakcji 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
x 

d) w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

od transakcji 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
x 

e) w punktach akceptujących kartę 
za granicą 

od transakcji 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
x 

f) w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
3% 

min. 10 zł. 
x 

g) w usłudze cash back od transakcji 2 zł. 2 zł. 2 zł. x 

8.7. 
Sprawdzenie salda w 
bankomacie17 

od transakcji 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

                                                
11 Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
12 Możliwość sprawdzenia salda tylko w bankomatach świadczących taką usługę. 
13 Karta wydawana tylko do rachunków prowadzonych w walucie EUR. 
14 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
15 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 
transakcji, przy zastosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do 
którego została wydana karta. 
16 Lista bankomatów dostępna na stronie internetowej Banku. 
17 Możliwość sprawdzenia salda tylko w bankomatach świadczących taką usługę. 
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8.8. 
Powtórne generowanie i wysyłka 
PIN na wniosek klienta 

od transakcji 10 zł. 10 zł. 10 zł. x 

8.9. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

8.10. Zmiana danych użytkownika karty od zmiany 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

8.11. 
Awaryjna wypłata gotówki za 
granica po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł. 1 000 zł. 1 000 zł. X 

8.12. 
Awaryjne wydanie karty za granicą 
po utracie karty 

jednorazowo 1 000 zł. 1 000 zł. 1 000 zł. x 

8.13. 
Czasowe zablokowanie / 
odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł. 0 zł. 0 zł. x 

9. WYCIĄGI Z RACHUNKU BANKOWEGO I POTWIERDZENIA WYKONANIA TRANSAKCJI 

9.1. Wyciąg z rachunku bankowego: 

a) miesięczny, za miesiąc 
kalendarzowy 

od wyciągu 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

b) duplikat wyciągu miesięcznego 
odbierany w placówce Banku 

od wyciągu 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 

c) dzienny / tygodniowy / 
dwutygodniowy wysyłany 
pocztą 

od wyciągu 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 

d) dostępny w Systemie 
Bankowości Internetowej lub 
wysyłany pocztą e-mail 

od wyciągu 0 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

9.2. Potwierdzenie wykonania transakcji: 

a) odbierane w placówce Banku od potwierdzenia 2 zł. 2 zł. 2 zł. 2 zł. 

b) wysłane pocztą od potwierdzenia 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 

c) wydruk historii wykonanych 
transakcji 

od każdej strony A4 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 

10. POZOSTAŁE OPŁATY 

10.1. 
Sporządzenie / modyfikacja / 
odwołanie pełnomocnictwa do 
rachunku 

od pełnomocnictwa  20 zł. 20 zł. 20 zł. 20 zł. 

10.2. 
Sporządzenie i wysłanie monitu 
(upomnienia, wezwania) 

od monitu 10 zł. 10zł 10 zł 10 zł 

10.3. 
Wykonanie przelewu na rzecz 
organu egzekucyjnego 

od przelewu 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 

10.4. 

Sporządzenie i wydanie 
zaświadczenia / informacji o 
posiadaniu rachunku, wysokości 
salda, odsetek oraz zawierającego 
inne informacje związane z 
rachunkiem 

od zaświadczenia / 
informacji 

50 zł. 
+ VAT (23%) 

50 zł. 
+ VAT (23%) 

50 zł. 
+ VAT (23%) 

50 zł. 
+ VAT (23%) 

10.5. 

Blokada środków na rachunku 
dokonywana na zlecenie Klienta, z 
wyjątkiem blokad stanowiących 
zabezpieczenie umów zawartych z 
Bankiem 

od każdej blokady 50 zł. 50 zł 50 zł 50 zł 

 
Rozdział II. RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH 

L.p. Rodzaj opłaty Tryb pobierania STAWKA 

1. OPŁATY PODSTAWOWE 

1.1. Otwarcie rachunku 
jednorazowo, 

przy otwarciu rachunku 
0 zł. 

1.2. Prowadzenie rachunku 
miesięcznie, 

od każdego rachunku 
0 zł. 

2. WPŁATY I WYPŁATY 

2.1. Wpłata gotówki za każdą wpłatę 0 zł. 

2.2. Wypłata gotówki za każdą wypłatę 0 zł. 

2.3. 
Wypłata z rachunku w formie przelewu na rachunek prowadzony przez 
Bank 

od każdego przelewu  0 zł. 

2.4. Wypłata z rachunku w formie przelewu do innego banku krajowego od każdego przelewu  5 zł. 

3. POZOSTAŁE OPŁATY 

3.1. Sporządzenie / modyfikacja / odwołanie pełnomocnictwa do rachunku od pełnomocnictwa  20 zł. 

3.2. Wykonanie przelewu na rzecz organu egzekucyjnego od przelewu 25 zł. 
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3.3. 
Sporządzenie i wydanie zaświadczenia / informacji o posiadaniu 
rachunku, wysokości salda, odsetek oraz zawierającego inne 
informacje związane z rachunkiem 

od zaświadczenia / informacji 50 zł. + VAT (23%) 

3.4. 
Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie Klienta, z 
wyjątkiem blokad stanowiących zabezpieczenie umów zawartych z 
Bankiem 

od każdej blokady 50 zł. 

 
 

Rozdział III. CZYNNOŚCI KASOWE 
L.p. Rodzaj opłaty Tryb pobierania STAWKA 

1. PRZELEWY KRAJOWE 

1.1. Wpłaty w na rachunki prowadzone przez inne banki krajowe: 

a) Elixir od każdej wpłaty 0,5% min. 5 zł., max. 200 zł. 

 b) Sorbnet od każdej wpłaty 0,5% min. 40 zł., max. 200 zł. 

 c) Express Elixir 

  w kwocie do 20.000,00 zł. od każdej wpłaty 0,6% min. 10 zł. 

  w kwocie od 20.000,01 zł. do 50.000,00 zł. od każdej wpłaty 0,6% max. 250 zł. 

1.2. 
Wpłaty w USD, EUR , GBP na rachunki prowadzone przez inne 
banki krajowe i zagraniczne 

od każdej wpłaty 0,5% min. 20 zł., max. 300 zł. 

1.3. Wpłaty na cele charytatywne* od każdej wpłaty 0 zł. 

1.4. Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety od każdej transakcji wymiany 2% min. 5 zł. 

1.5. Wymiana banknotów zniszczonych na obiegowe od każdej transakcji wymiany 2% min. 5 zł. 

2. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

2.1. Polecenie Przelewu SEPA  od przelewu 0,5% min. 5 zł., max. 200 zł. 
2.2. Polecenie przelewu TARGET / SWIFT w EUR w ramach EOG18: od przelewu 0,5% min. 40 zł., max. 200 zł. 

2.3. 
Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) 
/ Polecenie wypłaty18 

od przelewu 
0,15% 

min. 30 zł., 
max. 300 zł. 

2.4. Dodatkowe opłaty: 

a) realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym 
(„pilnym”) w EUR, USD i GBP od przelewu 150 zł. 

 b) realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR od przelewu 100 zł. 

 
c) zlecenie poszukiwania przelewu / Postepowanie 

wyjaśniające, wykonane na zlecenie klienta19 
od zlecenia 

130 zł. 
+ koszty 

banków trzecich 

 
d) zmiana / korekta / odwołanie zrealizowanego przekazu, 

wykonane na zlecenie klienta  
od zlecenia 

130 zł. 
+ koszty 

banków trzecich 
 
 

Rozdział IV. KREDYTY 

L.p. Rodzaj opłaty Tryb pobierania STAWKA 

1. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

1.1. Za rozpatrzenie wniosku kredytowego:20 
 o kredyt obrotowy, w rachunku bieżącym i rewolwingowy 
 o kredyt inwestycyjny i pozostałe 

jednorazowo, 
w dniu przyjęcia wniosku 

 
150 zł. 
250 zł. 

1.2. Za udzielenie kredytu: 
a) Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jednorazowo, od kwoty kredytu 2,4%   

b) Kredyt w rachunku bieżącym 
jednorazowo, od kwoty kredytu, 

za każdy rozpoczęty 
12 miesięczny okres 

1,9% 

 c) Kredyt rewolwingowy jednorazowo, od kwoty kredytu 1,9% 

 
d) Kredyt inwestycyjny jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

e) Kredyt inwestycyjny EKO-inwestycja jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

 f) Kredyt pomostowy BIZNES-POMOST jednorazowo, od kwoty kredytu 1,9% 
 g) Kredytowa Linia Hipoteczna jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 
 h) Kredyt technologiczny z premią technologiczną BGK jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

2. KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 

                                                
18 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 2.4. ppkt b), w przypadku opcji kosztowej 
„OUR”. 
19 

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. 
20 Prowizja za rozpatrzenie wniosku kredytowego pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia 
wniosku przez Bank lub rezygnacji Klienta. 
* Wpłaty na rzecz organizacji charytatywnych mających na celu niesienie pomocy potrzebującym tj. najuboższym, chorym i pokrzywdzonym przez 
los. 
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2.1. Za rozpatrzenie wniosku kredytowego:20 

 o kredyt obrotowy, w rachunku bieżącym i rewolwingowy 
 o kredyt inwestycyjny i pozostałe, z wyłączeniem kredytów 

preferencyjnych 

jednorazowo, 
w dniu przyjęcia wniosku 

 
100 zł. 
200 zł. 

2.2. Za udzielenie kredytu: 

 a) Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym jednorazowo, od kwoty kredytu 2,5% 

 

b) Kredyt w rachunku bieżącym 
jednorazowo, od kwoty kredytu, 

za każdy rozpoczęty 
12 miesięczny okres 

2,5% 

c) Kredyt rewolwingowy jednorazowo, od kwoty kredytu 2,5% 

d) Kredyt inwestycyjny jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

e) Kredyt inwestycyjny „Twój grunt” jednorazowo, od kwoty kredytu 1,5% 

f) Kredyt inwestycyjny EKO-Inwestycja jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

g) Kredyt inwestycyjny AGRO-SPRZĘT jednorazowo, od kwoty kredytu 0,90% 

h) Kredyt pomostowy AGRO-POMOST jednorazowo, od kwoty kredytu 1,9% 
i) Kredyt preferencyjny linii objętej dopłatami ARiMR do 

oprocentowania (linie RR, Z, PR, K01, K02) jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

j) Kredyt z częściową spłatą kapitału na zakup użytków 
rolnych przez młodych rolników (MRcsk) 

 
jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

k) Kredytowa Linia Hipoteczna jednorazowo, od kwoty kredytu 2,0% 

2.3. Od zaangażowania kredytowego (dotyczy tylko kredytów udzielonych do 31.12.2014 r.): 

 a) Kredyt preferencyjny z dopłatą do oprocentowania ARiMR 

prowizja naliczana od kwoty 
zaangażowania na dzień kończący 
kwartał kalendarzowy, płatna do 20 

dnia miesiąca następującego po 
kwartale kalendarzowym; Prowizji 

nie pobiera się za kwartał, w 
którym nastąpiło uruchomienie 

kredytu   

0,25% min. 100 zł. 

 
b) Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych 

z częściową spłatą kapitału kredytu ARiMR (CSK)  0,125% min. 100 zł. 

3. KARTA KREDYTOWA 

3.1. Wydanie nowej karty kredytowej: 

 a) Visa Business Credit jednorazowo 0 zł. 

 b) MasterCard Business Credit jednorazowo 0 zł. 

 
c) Visa Business Credit Gold jednorazowo 0 zł. 

d) World MasterCard Business Credit jednorazowo 0 zł. 

3.2. Wznowienie karty kredytowej (po zakończeniu okresu ważności pierwszej wydanej karty kredytowej): 

 a) Visa Business Credit jednorazowo 20 zł. 

 b) MasterCard Business Credit jednorazowo 20 zł. 

 c) Visa Business Credit Gold jednorazowo 40 zł. 

 d) World MasterCard Business Credit jednorazowo 40 zł. 

3.3. Wydanie nowej karty kredytowej w miejsce zastrzeżonej21: 

 a) Visa Business Credit jednorazowo 20 zł. 

 b) MasterCard Business Credit jednorazowo 20 zł. 

 c) Visa Business Credit Gold jednorazowo 40 zł. 

 d) World MasterCard Business Credit jednorazowo 40 zł. 

3.4. Wydanie duplikatu karty kredytowej21: 

 a) Visa Business Credit jednorazowo 20 zł. 

 b) MasterCard Business Credit jednorazowo 20 zł. 

 c) Visa Business Credit Gold jednorazowo 40 zł. 

 d) World MasterCard Business Credit jednorazowo 40 zł. 

3.5. Obsługa karty kredytowej (opłata pobierana jest, w zależności od wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki obciążających 
rachunek karty w poprzednim roku): 

 1) Visa Business Credit, MasterCard Business Credit: 

 a) w pierwszym roku użytkowania rocznie 0 zł. 

                                                
21 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 



     

 
Strona 8 z 10 

 

L.p. Rodzaj opłaty Tryb pobierania STAWKA 

 

b) od drugiego roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku 
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
obciążających rachunek karty wyniosła 
 mniej niż 10 000 zł. 
 co najmniej 10 000 zł. 

rocznie 

 
 
 

75 zł. 
0 zł. 

 2) Visa Business Credit Gold, World MasterCard Business Credit: 

 a) w pierwszym roku użytkowania rocznie 0 zł. 

 

b) od drugiego roku użytkowania, jeżeli w poprzednim roku 
wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
obciążających rachunek karty wyniosła 
 mniej niż 20 000 zł. 
 co najmniej 20 000 zł. 

rocznie 

 
 
 

150 zł. 
0 zł. 

3.6. 
Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 
karty 

jednorazowo 0 zł. 

3.7. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

jednorazowo 10 zł. 

3.8. 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

jednorazowo 0 zł. 

3.9. Krajowe i zagraniczne transakcje bezgotówkowe22 od transakcji 0 zł. 

3.10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków:16 

 
a) w kraju od transakcji 3% min. 6 zł. 

b) za granicą od transakcji 3% min. 6 zł. 

3.11. Przelew z karty od przelewu 3% min. 6 zł. 

3.12. Sprawdzenie salda w bankomacie23 od transakcji 0 zł. 

3.13. 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Użytkownika karty 
za wskazany okres 

jednorazowo 10 zł. 

3.14. 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie świadczącym taką 
usługę (max. 10 ostatnich transakcji)  

od transakcji 0 zł. 

3.15. Zmiana danych użytkownika karty od zmiany 0 zł. 
3.16. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty jednorazowo 0 zł. 
3.17. Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł. 
3.18. Obniżenie / podwyższenie wysokości limitu kredytowego  od zmiany 0 zł. 

3.19. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie od kwoty salda 

końcowego okresu 
rozliczeniowego 

5% min. 100 zł. 

3.20. 
Automatyczna spłata zadłużenia z rachunku bieżącego 
prowadzonego w Banku 

od przelewu 0 zł. 

3.21. Obsługa nieterminowej spłaty 
za każde wysłane wezwanie 

do zapłaty  
20 zł. 

4. POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z KREDYTAMI 
4.1. Wypłata kredytu na rachunek w innym banku krajowym jednorazowo 5 zł. 

4.2. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo, od kwoty 

spłacanej przed terminem 
0% 

4.3. Podwyższenie kwoty kredytu 
jednorazowo, od kwoty, o którą 

podwyższono kredyt 
jak za udzielenie kredytu 

4.4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 
jednorazowo, od kwoty na jaką 

została wydana promesa  
0,2% min. 100 zł. 

4.5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu** 
jednorazowo, od kwoty 

prolongowanej 
0,5% min. 50 zł. 

4.6. Konwersja zadłużenia 
jednorazowo, za dokonanie 

konwersji 
100 zł. 

4.7. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej za aneks 100 zł. 

4.8. Przejęcie długu za każdy przejmowany kredyt 250 zł. 

4.9. 
Sporządzenie i wydanie zaświadczeń i opinii bankowych na 
wniosek Kredytobiorcy 

za każde zaświadczenie, opinię 50 zł. + VAT (23%) 

4.10. 
Sporządzenie i wydanie zgody na zwolnienie części lub całości 
nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku z tytułu 
udzielonego kredytu 

za każdą zgodę, dotyczy 
wyłącznie kredytów 

niespłaconych 
50 zł. 

4.11. 
Sporządzenie i wydanie zgody na zmianę dłużnika i nabycie 
nieruchomości obciążonej hipoteką  

za każdą zgodę, dotyczy 
wyłącznie kredytów 

niespłaconych 
50 zł. 

                                                
22 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 
transakcji, przy zastosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego, do 
którego została wydana karta. 
23 Możliwość sprawdzenia salda tylko w bankomatach świadczących taką usługę, 
** Prolongata – wydłużenie okresu (odroczenie terminu) spłaty części lub całości kredytu bankowego , które może nastąpić poprzez czasowe 
zawieszenie płatności części (np. raty lub części raty) lub całości zobowiązania kredytowego. W przypadku zbiegu opłat za sporządzenie aneksu  
i za prolongowanie terminu spłaty kredytu, Bank pobiera tylko jedną – wyższą opłatę. 
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4.12. 
Sporządzenie i wydanie na wniosek Klienta oceny jego sytuacji 
ekonomiczno-finansowej 

za każda ocenę 150 zł. + VAT (23%) 

4.13. 
Sporządzenie i złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie 
zastawu rejestrowego, wpis w KW, PCC, itp.) 

jednorazowo, od każdego 
wniosku 

70 zł. + VAT (23%) 
+ opłata sądowa  

4.14. 
Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania do 
zapłaty)24 

od każdego monitu 10 zł. 

4.15. 
Sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów 
lub informacji, które kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć do 
Banku zgodnie z zawarta umową25 

od każdego wezwania 100 zł. 

4.16. 
Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności 
kredytowej na wniosek Klienta 

jednorazowo 500 zł. 

4.17. Wyrażenie zgody na nieskorzystanie z prawa cesji od każdej zgody 50 zł. + VAT (23%) 

4.18. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdą stronę A4 wydruku 5 zł. + VAT (23%) 

4.19. 
Sporządzenie kopii dokumentacji kredytowej na wniosek 
Kredytobiorcy 

za każdą stronę A4 5 zł. + VAT (23%) 

 
Rozdział V. PORĘCZENIA I GWARANCJE 

L.p. Rodzaj opłaty Tryb pobierania STAWKA 
1.  Rozpatrzenie wniosku o gwarancję / poręczenia od kwoty zobowiązania od 0,50%, min. 100 zł. 

2. 
Rozpatrzenie wniosku o wydłużenie terminu obowiązywania lub 
zwiększenie kwoty gwarancji / poręczenia 

od kwoty objętej zmianą od 0,50%, min. 100 zł. 

3.  Korzystanie z gwarancji /poręczenia od kwoty zobowiązania, 
za każdy rozpoczęty 3-mies. okres  od 0,50% 

4. Udzielenie promesy gwarancji  od kwoty zobowiązania od 0,20%, min. 100 zł. 

5. 
Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, lub 
poręczenia niż wymienione w pkt. 2. 

za aneks 100 zł. 

6. Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia 1% 

 
Rozdział VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE 

L.p. Rodzaj opłaty Tryb pobierania STAWKA 
1. Udzielenie informacji o kliencie Banku dla firmy audytorsko-konsultingowej (wyłącznie za zgodą klienta): 

 a) za okres do 3 miesięcy 
jednorazowo, płatne przez 

klienta lub firmę audytorsko- 
konsultingową 

100 zł. + VAT (23%) 

 b) za okres do 6 miesięcy 150 zł. + VAT (23%) 

 c) za okres powyżej 6 miesięcy 200 zł. + VAT (23%) 

2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji, w tym informacji stanowiących tajemnicę  bankową, komornikowi sądowemu i innym 
organom działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe: 

 a) jednostkowej lub zbiorczej za okres do 3 miesięcy 
jednorazowo, 

płatne przez komornika 
sadowego lub inny organ 

50 zł. + VAT (23%) 

 b) zbiorczej za okres do 6 miesięcy 100 zł. + VAT (23%) 

 c) zbiorczej za okres powyżej 6 miesięcy 150 zł. + VAT (23%) 

3. Przyjęcie / odwołanie zastrzeżenia (np. dokumentu tożsamości) od każdej dyspozycji 30 zł. + VAT (23%) 

4. 

Udzielenie zbiorczej informacji na wniosek osoby, która uzyskała 
tytuł prawny do spadku po Posiadaczu rachunku, o rachunkach 
bankowych Posiadacza rachunku prowadzonych  w bankach i 
spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

od każdej dyspozycji 50 zł. + VAT (23%) 

5. 
Udzielenie zbiorczej informacji, na wniosek osoby poszukującej 
własnych rachunków, o jej rachunkach bankowych prowadzonych  
w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

od każdej dyspozycji 50 zł. + VAT (23%) 

6. Wykonanie kserokopii dokumentu na wniosek Klienta za każdą stronę A4 5 zł. + VAT (23%) 

7. Zryczałtowana opłata za nadanie faksu za każdą stronę A4 5 zł. + VAT (23%) 

 
Rozdział VII. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

1. „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do 
usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Czyżewie, zwanego dalej Bankiem.  

2. Opłaty i prowizje pobierane są:  

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

2) miesięcznie (w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca) lub w innych okresach rozliczeniowych;  

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

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. 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.  

                                                
24 Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu 
zabezpieczenia. 
25 Opłata nie jest pobierana w przypadku, gdy Kredytobiorca dostarczy dokumenty w terminie wskazanym w wezwaniu. 



     

 
Strona 10 z 10 

 

4. 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.  

5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.  

6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot 
prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są 
zaokrąglane według analogicznych zasad.  

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane 
przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i 
telekomunikacyjne.  

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, 
opłata / prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.  

9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  

10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów lub według umowy z 
Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania.  

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

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


