
 Załącznik do Uchwały Nr 5/10/2018 

                                                                                                            Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku 

                                                                                          z dnia 30.10.2018r. 

 

 

(I zmiana Uchwałą Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019)  
 

(II zmiana Uchwałą Zarządu Nr 14/10/2019 z dnia 01.10.2019r.) 
 

(III zmiana Uchwałą Zarządu Nr 16/10/2019 z dnia 11.10.2019r.) 

 
 

 

TARYFA  OPŁAT  I  PROWIZJI 
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Pasłęk, grudzień 2018r. 
 



OGÓLNE ZASADY  POBIERANIA  PROWIZJI  I  OPŁAT 

 

 

1. Taryfa   prowizji   i  opłat  Braniewsko-Pasłęckiego   Banku   Spółdzielczego  z  siedzibą w  Pasłęku, zwana dalej „Taryfą” , określa stawki opłat  i  

    prowizji, pobieranych od klientów przez Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. 

2. Prowizje  i  opłaty  od  posiadacza  rachunku  bankowego  prowadzonego  w  B-PBS z s. w Pasłęku pobierane są z rachunku w dniu dokonania    

    operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

3. Prowizje  i  opłaty za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku w B-PBS z s. w Pasłęku, mogą być  

    pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej  jednak niż raz na kwartał. 

4. Od  pozostałych  klientów   prowizje  i  opłaty  pobierane są w gotowce w kasach Banku, w dniu dokonania operacji bankowej. 

5. Pobrane  prowizje  i  opłaty  nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które B-PBS z s. w  

    Pasłęku nie ponosi odpowiedzialności. 

6. W   przypadku,  gdy  Taryfa  określa  górne  i  dolne  granice  prowizji  i  opłat,   kierownik  komórki , w porozumieniu z Zarządem lub osobą  

    upoważnioną przez Zarząd , ustala indywidualną wysokość stawki w podanych granicach, z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 

7. W  indywidualnych  przypadkach   Zarząd Banku  oraz  osoby  przez   Zarząd upoważnione 

     mają prawo podjąć decyzję w sprawie: 

- obniżenia prowizji lub opłaty poniżej stawek określonych w Taryfie, 

- całkowitej rezygnacji z pobierania prowizji lub opłaty, 

- ustalenia indywidualnego trybu pobierania opłaty lub prowizji w stosunku do klienta. 

8. Wszystkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

9. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego  

    dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

10. Prowizje  i   opłaty    pobierane   są  w   złotych.  Kwoty    pobieranych   prowizji   i   opłat    podlegają   zaokrągleniu   na   zasadach   ogólnie  

      obowiązujących.  

11. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

- wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w B-PBS z s. w Pasłęku oraz wypłat kredytów realizowanych 

w gotówce, 

- wpłat  na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, PKZP,  których rachunki prowadzi B-PBS z s. w Pasłęku oraz których 

wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 

- wpłat i przelewów na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca 

należności. 



12. W przypadku dokonywania wpłat kasowych bądź składania poleceń przelewu na zastępczym druku wpłaty/przelewu udostępnionym przez Bank,  

       opłatę powiększa się o 0,10 zł. 

 

 
 ROZDZIAŁ I. OPŁATY  KASOWE 

1 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w innym banku 

1) wpłaty we wszystkich kasach w Oddziale Pasłęk i Oddziale Braniewo  3,00 zł 

przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 800 zł 

0,50%  

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 800 zł. 

2) wpłaty we wszystkich  kasach  w Oddziale  Elbląg 3,00 zł.1 

przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 800 zł 

0,50 % 

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 800 zł. 

 3) Wpłaty w kasach Oddział Pieniężno do dnia 30.06.20192 

 

2,50 zł 

 przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 1.050 zł 

0,50 % 

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 1.050 zł 

 3a) Wpłaty w kasach Oddział Pieniężno od dnia 01.07.20193 

 

 

3,00 zł 

przy kwocie wpłaty w 

wysokości do 800 zł 

0,50%  

 od wpłaty w wysokości 

powyżej 800 zł. 

2 Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w B-P BS  

(osób nie powiązanych z rachunkiem oraz za wyjątkiem pkt. 3 i 4) 

0,1 % 

min. 2,00 zł 

                                                           
1 Do dnia 30.06.2019r. opłata wynosi 2.50 zł 
2 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
3 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 



3 Wpłata na rachunek ogrodów działkowych 2,00 zł 

4 Wpłata czynszu na rachunek:   

1) 4 (Skreśla się.)  

2) Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatoka” w Braniewie 1 zł 

3) Wspólnoty Mieszkaniowej posiadającej rachunek w B-PBS 2 zł 

4) Spółdzielni Mieszkaniowej „Pasłęczanka” w  Pasłęku 

- w przypadku jednoczesnego dokonywania inny wpłat 

3,00 zł 

0,00 zł 

5) Elbląska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” 

- w przypadku jednoczesnego dokonywania innych wpłat 

3,00 zł5 

0,00 zł 

 6) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drwęca” w Ornecie 

- w przypadku jednoczesnego dokonywania innych wpłat 

1,00 zł 

0,00 zł 

5 Sporządzenie odpisu dokumentu kasowego – za każdy dokument 10 zł 

6 Za wydanie zastępczego dowodu wpłaty – dotyczy opłaty za wywóz śmieci w 

kasach O/Braniewo i F/Płoskinia 

1 zł 

7 Wpłaty gotówkowe na zasilenie telefonów GSM bez opłat 

8 Wymiana banknotów i monet w walucie polskiej, jednej wartości na inne 

wartości dla osób nie posiadających rachunku w B-P BS od 50 sztuk. 

 

0,50% min. 20,00 zł 

 
9 

 

Wpłata ekspresowa  za pomocą systemu BlueCash/ Express Elixir6 we 

wszystkich kasach Banku  niezależnie  od prowizji z tytułu wpłaty 

  

 

            10 zł 

 

10 Niepodjęcie zamówionej gotówki w zgłoszonym terminie  0,2 % od zamówionej 

kwoty 

11 Płatność bezgotówkowa kartą w terminalu POS7 3,00zł 

przy kwocie płatności w 

wysokości do 800 zł 

0,50% 

od płatności w 

wysokości powyżej 

 800 zł.  

 
                                                           
4 Uchwała Zarządu Nr 16/10/2019 z dnia 11.10.2019r. 
5 Do dnia 30.06.2019r. opłata wynosi 2.50 zł 
6 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
7 Uchwała Zarządu Nr 14/10/2019 z dnia 01.10.2019r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II.  RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH 
  

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG 

 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 

KONTO 

 STANDARD 

KONTO 

 MŁODYCH 
 

Rachunek przeznaczony dla 

osób w wieku od 13 lat, 
uczących się, posiadających 

legitymację szkolną lub 

studencką, maksymalnie do 
24-go roku życia 
 

Dodatkowo: wydanie karty 
płatniczej do rachunku oraz jej 

wznowienie bez opłat 

KONTO 

SENIOR 

 
Rachunek przeznaczony dla 

osób posiadających 
świadczenie emerytalne, a 

także dla osób po 

ukończeniu 65 roku życia 
 

 

Dodatkowo: wydanie 
pierwszej karty płatniczej 

bez opłat 
 

1 Otwarcie rachunku  bez opłat bez opłat bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku  miesięcznie 4 zł  bez opłat bez opłat 

za pierwsze 6 miesięcy 

prowadzenia rachunku 

4 zł 

po okresie promocji 



3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe  bez opłat bez opłat bez opłat 

4 Przelewy w formie papierowej     

1) przelew papierowy na rachunki prowadzone w B-PBS   

 

 

za każdy  

przelew 

1 zł 1 zł 1 zł bez opłat za: 
-  czynsz za  
    mieszkanie 
-  opłata za telefon 
-  opłata za energię 
   Elektryczną  
- za gaz 

2) 

 

przelew papierowy na rachunki w innych bankach 

 

4 zł  

 

 

4 zł 4 zł 

 

 

 

3) przelew ekspresowy za pomocą systemu BlueCash/Exprss 

Elixir8 

uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat za przelew, 

pobieranej na podstawie pkt. 2  

5 zł  5 zł 5 zł 

 

 

4) przelew z tytułu opłat ZUS 4 zł  4 zł 4 zł 

5) przelew w systemie SORBNET – za każde zlecenie płatnicze 20 zł  20 zł 20 zł 

6) przelew na spłatę kredytu zaciągniętego w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat 

7) przelew na rachunek lokaty terminowej w  B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat 

8) przelew na rachunek konta oszczędnościowego w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat 

9) przelew na cele dobroczynne i charytatywne  bez opłat bez opłat bez opłat 

10) sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta  

 

bez opłat bez opłat bez opłat 

11) przelew walutowy równowartość opłaty pobieranej przez SGB-Bank 

5 Przelew w systemie Internet Banking 

1) przelew na rachunek prowadzony przez B-PBS za każdy 

przelew 

bez  opłat bez opłat bez opłat 

2) przelew na rachunek prowadzony w innym banku bez opłat bez opłat bez opłat 

3) przelew w systemie SORBNET - za każde zlecenie płatnicze 20 zł                                      20 zł 20 zł 

4) przelew ekspresowy wykonany za pomocą systemu 

BlueCash/ Express Elixir9 

5 zł 5 zł 5 zł 

6 Zlecenie stałe :  

za każdą  

dyspozycję 

   

1) przyjęcie, modyfikacja, odwołanie 2 zł.  2 zł 2 zł 

2) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w B-PBS 2 zł. 2 zł 2 zł bez opłat za: 
-  czynsz za  
    mieszkanie 
-  opłata za telefon 
-  opłata za energię 

   Elektryczną 
- za gaz 

3) realizacja zlecenia na rachunki w innych bankach 

 

2 zł. 

 

 

2 zł 2 zł 

                                                           
8 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
9 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 



7 

 

Polecenie zapłaty w obrocie krajowym:  

za każdą  

dyspozycję 

   

1) realizacja polecenia zapłaty 1 zł   1 zł 1 zł 

2) zmiana , odwołanie polecenia zapłaty 2 zł   2 zł 2 zł 

 
3) informacja o odmowie wykonania polecenia zapłaty z powodu 

braku środków na rachunku klienta 

 4 zł  4 zł 4 zł 

8 Czeki     

1) wydanie blankietów czekowych – za każdy blankiet za sztukę 1,20 zł                               niedostępne 1,20zł 

2) zastrzeżenie czeku za każde zgłoszenie 5 zł niedostępne  5zł 

9 Przyjęcie  hasła od posiadacza rachunku za każde przyjęcie 5 zł niedostępne 5 zł 

10 Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie środków na 

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym  

 

miesięcznie 

 

10 zł  

 

niedostępne 

 

bez opłat 

11 Wyciąg z rachunku :     

 1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w 

jednostce Banku prowadzącym rachunek  raz w miesiącu 

  

bez opłat  

 

niedostępne 

 

Bez opłat 

2) wysyłanie droga pocztową raz w miesiącu (listem zwykłym) miesięcznie 3,70 zł  niedostępne 3,70 zł 

3) wysyłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu na życzenie 

klienta – za każdy wyciąg 

a) listem zwykłym 

b) listem poleconym 

za każdą 

dyspozycję 

 

 

3,70 zł  

7,80 zł 

 

niedostępne 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

4) przygotowanie  dokumentu źródłowego  za każdy dokument 1 zł  niedostępne 1 zł 

12 Sporządzenie odpisu:     

1)  wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego za każdy wyciąg 4 zł  4 zł 4 zł 

2)  dokumentu do wyciągu  za każdy dokument 5 zł  5 zł 5 zł 

13 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu przekroczenia 

dopuszczalnego salda na rachunku lub wystąpienia zaległych opłat i 

prowizji związanych z prowadzeniem rachunku 

za każdy wysłany 

monit 

 

7,80  zł  

 

7,80  zł 

 

7,80 zł 

14  System bankowości internetowej Internet Banking     

1) aktywacja usługi  jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat 

2) opłata za korzystanie z usługi   miesięcznie 1 zł.  bez opłat 1 zł 

3) zablokowanie  dostępu do usługi  bez opłat 

 odblokowanie dostępu do usługi jednorazowo 5 zł  5 zł 5 zł 

4) zmiana parametrów ( nie dotyczy dodania rachunku) za każdą dyspozycję 5 zł 5 zł 5 zł 

5) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta 

drogą pocztową 

za każdą przesyłkę 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 

6) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta 

przesyłką kurierską 

za każdą przesyłkę 21,95 +VAT 23%= 27zł 21,95 +VAT 23%= 27zł 21,95 +VAT 23%= 

27zł 



7) 

 

przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do klienta 

drogą pocztową za granicę kraju 

za każdą przesyłkę 30 zł 30 zł 30 zł. 

 
8) Wysyłanie SMS po każdym logowaniu za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10zł 0,10zł 0,10zł 

15 Usługa SMS-banking      

1) za  wysłaną wiadomość za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10 zł bez opłat 0,10 zł 

2) za zmianę numeru telefonu za każdą dyspozycję 2 zł. 2 zł 2 zł 

16 Doładowanie telefonu GSM      

 1)  wpłaty gotówkowe na zasilenie telefonów GSM  bez opłat  bez opłat bez opłat 

 2) przelew w formie papierowej, zlecenie ustne w systemie 

Internet Banking 

 bez opłat  bez opłat bez opłat 

17 Likwidacja rachunku jednorazowo 5 zł  5zł 5zł 

18 Za złożenie przez klienta zwrotu przelewu z rzeczywistej wysłanej sesji 

rozliczeniowej. 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 
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II RACHUNEK A’VISTA PLATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE 

1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku bez opłat 

3 Wpłata gotówki na rachunek i wypłata z rachunku bez opłat 

4 

 

Przelewy:  

1) na rachunek prowadzony przez  B-PBS 1 zł 

2) na rachunki w innych bankach 4 zł 

 

3) przelew w systemie SORBNET  - za każde zlecenie płatnicze 20 zł 

4) przelew ekspresowy wykonany za pomocą systemu BlueCash/Express 

Elixir10 

uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat za przelew, pobieranej na 

podstawie pkt. 2 

5 zł  

5 

 

Obsługa książeczki oszczędnościowej 

1) wydanie książeczki i wymiana książeczki 5 zł 

2) umorzenie utraconej książeczki 5 zł 

3) przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 25 zł. 

4) zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej 

książeczki oszczędnościowej w jednostkach B-PBS 

 

bez opłat  

5) likwidacja książeczki bez opłat 

6 Wyciąg z rachunku: 

1) odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce 

Banku prowadzącym rachunek raz w miesiącu 

bez opłat 

2) kolejne wyciągi w miesiącu w formie papierowej sporządzane na życzenie 

klienta 

5 zł  

3) wysyłanie drogą pocztową raz w miesiącu  (listem zwykłym) 3,70 zł  

4) wysyłanie dodatkowych wyciągów  w miesiącu na życzenie klienta – za 

każdy wyciąg: 

a) listem zwykłym 

b) listem poleconym 

 

 

3,70 zł  

7,80 zł 

5) przygotowanie dokumentu źródłowego – za każdy dokument  1 zł  

7 Sporządzenie odpisu: 

1) Wyciągu z rachunku a`Vista 4 zł 

                                                           
10 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
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2) Dokumentu do wyciągu – za każdy dokument 5 zł 

III RACHUNEK LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

1 

2 

3 

Otwarcie rachunku bez opłat 

Prowadzenie rachunku bez opłat 

Wpłata na rachunek lokaty bez opłat 

4 

 

Przekazanie środków z rachunku lokaty na rachunek:  

1)  prowadzony w B-PBS bez opłat 

2) prowadzony w innych bankach 5 zł 

5 Wypłata gotówki z rachunku lokaty bez opłat 

6 Opłata za wydanie duplikatu książeczki oszczędnościowej 10 zł 

7 Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 25 zł 

8 Likwidacja lokaty bez opłat 

IV KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE  

1 

2 

Otwarcie konta bez opłat 

Prowadzenie konta bez opłat 

3 Wpłaty na konto bez opłat 

4  

 

Wypłaty z konta lub przekazanie środków z konta:  

1) raz w ciągu miesiąca kalendarzowego bez opłat 

2) więcej niż raz w miesiącu kalendarzowym – za każdą wypłatę lub 

przekazanie środków 

 

8 zł 

V 

 

RACHUNKI   WALUTOWE 

1 

 

Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku – miesięcznie 

- dla posiadaczy rachunku ror 

- dla pozostałych 

 

bez opłat 

4 zł 

3 Przelewy:  
1) na rachunek prowadzony w B-PBS 1 zł 

2) na rachunek prowadzony w innym banku równowartość opłaty 

pobieranej przez SGB-Bank 

SA 

4 Wydanie historii rachunku na życzenie posiadacza rachunku za okres poprzedzający 

bieżący miesiąc 

 

5 zł 

5 Wpłaty na rachunek bez opłat 

6  Wypłaty z rachunku bez opłat 

7 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku tytułem przedstawienia 

urzędom administracji państwowej, konsulom 

10 zł + VAT = 12,30 zł 
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9 Usługa SMS-banking 

za  wysłaną wiadomość za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10 zł 

za zmianę numeru telefonu za każdą dyspozycję 2 zł 

10 

 

Wyciągi:  

1) 

 

 

sporządzenie wyciągu bankowego – zbiorczego raz w miesiącu 

bez opłat 

 

2) 

 

wysyłanie pocztą wyciągu bankowego – zbiorczego raz w miesiącu 3,70 zł 

 

3) sporządzenie wyciągu bankowego – po każdej operacji 5 zł 

4) wysłanie  pocztą wyciągu bankowego – po każdej operacji: 

a) listem zwykłym 

b) listem poleconym 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

VI INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z RACHUNKIEM DEPOZYTOWYM 

1 Ustanowienie/odwołanie pełnomocnictwa do rachunku bez opłat 

2 Przyjęcie, zmiana  dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 

na wypadek śmierci 

 

10 zł 

3 Wydanie  na wniosek klienta opinii i zaświadczeń bankowych – od każdego wydanego 

zaświadczenia lub opinii 

 
10 zł + VAT = 12,30 zł 

4 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia kredytu 

udzielonego klientowi przez inny bank – za każdą zawartą umowę 

20 zł 

5 Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za 

każdy przelew 

10 zł 

6 Zmiana karty wzorów podpisów 10 zł 
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ROZDZIAŁ III   RACHUNKI KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 

        I.  OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH 

 
WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB 

POBIERAN

IA 

OPŁATY 

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 
BIEŻĄCY POMOCNICZY ROLNICZY POZOSTAŁE 

PODMIOTY NIE 

PROWADZĄCE  

DZIAŁALNOŚC

I 

GOSPODARCZ

EJ 

WSPÓLNOTY 

MIESZKA- 

NIOWE 

 

1 Otwarcie rachunku:  0 zł 0 zł 0 zł. 0 zł. 0 zł. 

2 Prowadzenie rachunku: miesięcznie 17 zł. 15 zł. 10 zł. 5 zł. 15 zł. 

3 

Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone przez B-PBS, 

chyba że umowa stanowi inaczej: 

 

naliczana od 

wpłacanej kwoty 

 

 

 

 

1) wpłaty we wszystkich kasach Banku  0,1% 

min. 2,50 zł 

max. 200 zł 

0,1% 

min.2,50 zł. 

max. 200 zł  

 

bez opłat                   

 

bez opłat/                        

0,1 % 

min. 2,50 zł  

max. 200 zł 

4 Wypłaty gotówkowe , chyba że umowa stanowi inaczej naliczana od 

wypłacanej kwoty 

0,3 % 

min. 3zł 

max. 300 zł                

0,3 % 

min. 3 zł 

max. 300 zł 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

0,3 % 

min. 3 zł 

max. 300 zł 

5 Przelew w formie papierowej  

 

 

   za każdy 

przelew 

     

1) przelew papierowy na rachunki prowadzone w B-PBS 

 

1 zł 1 zł 1 zł bez opłat/                      1 zł 

2) przelew papierowy na rachunki w innych bankach 4 zł 

 

4 zł 

 

 

 

4 zł 

 

 

 

bez opłat 

 

 

 

4 zł 

 

 

 

3) przelew ekspresowy za pomocą systemu BlueCash / 

Express Elixir11 

uwaga: opłata pobierana niezależnie od opłat za 

przelew, pobieranej na podstawie pkt. 2 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4) z tytułu składek ZUS 4 zł 4 zł 4 zł bez opłat 4 zł 

5) przelew na spłatę kredytu zaciągniętego w B-P BS bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  bez opłat  

6)  przelew na rachunek lokaty terminowej  bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

                                                           
11 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
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7) przelew w systemie SORBNET – za każde zlecenie 

płatnicze 

20 zł 20  zł 20  zł 20  zł 20 zł 

8) sporządzenie przelewu w zastępstwie klienta: 

  

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6 

Przelew w systemie Home Banking  

za każdy przelew 

     

1) na rachunek prowadzony w B-PBS 1 zł 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 

2) na rachunek w innym banku 2 zł 2 zł 2 zł bez opłat 2 zł 

3) z tytułu składek ZUS 2 zł 2 zł 2 zł bez opłat 2 zł 

4) z tytułu spłaty zaciągniętych w B-PBS kredytów bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

5) na rachunek lokaty terminowej w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

6) w systemie SORBNET- za każde zlecenie płatnicze 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7 Przelew elektroniczny w systemie Internet Banking  

 

za każdy przelew 

     

1) przelew na rachunek prowadzony w B-PBS bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2)  przelew na rachunek w innym banku 1 zł 1 zł.  1 zł.  bez opłat 1 zł 

3) przelew ekspresowy wykonany za pomocą systemu 

BlueCash/Expres Elixir12 

5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  

4) z tytułu składek ZUS 1 zł 1 zł 1 zł bez opłat 1 zł 

5) przelewy w systemie SORBNET – za każde zlecenie 

płatnicze  

 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8 Zlecenie stałe  za każdą 

dyspozycję 

     

1) przyjęcie, modyfikacja, odwołanie 2 zł  2 zł.  2 zł.  2 zł  2 zł  

2) realizacja zlecenia na rachunki prowadzone w B-PBS 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

3) realizacja zlecenia na rachunek w innym banku 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

9 Polecenia zapłaty w obrocie krajowym: za każdą 

dyspozycję 

     

1) realizacja polecenia zapłaty 2 zł  2 zł  2zł  2 zł  2 zł  

2)  zmiana lub odwołanie polecenia zapłaty 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3) Informacja o odmowie wykonania polecenia zapłaty z 

powodu braku środków  na rachunku klienta 

 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

10 

 

Czeki:       

1) wydanie blankietu czekowego – za jeden blankiet za sztukę 1,20 zł 

2) zastrzeżenie czeku  lub odwołanie zastrzeżenia czeku za każde 

zgłoszenie 

10 zł 10 zł 10 zł.  10 zł 10 zł 

11 Przyjęcie  hasła od posiadacza rachunku bankowego za każde przyjęcie 5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  

12 Udzielenie „na hasło” telefonicznych informacji o stanie 

środków na rachunku  

miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

                                                           
12 Uchwała Zarządu Nr 1/6/2019 z dnia 03.06.2019r 
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13 Realizacja polecenia wypłaty za granicę równowartość opłaty pobieranej  przez SGB-Bank SA – zgodnie z Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe związane z działalnością dewizową 

14 Zmiana karty wzorów podpisów za każdą zmianę 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15 Wyciąg z rachunku bankowego:       

1) opłata za sporządzenie wyciągu papierowego  raz w 

miesiącu 

- bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) kolejne wyciągi w miesiącu   w formie papierowej 

sporządzane na życzenie klienta – opłata miesięczna 

 

miesięcznie 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

 

5 zł 

3) wysłanie wyciągu pocztą (listem zwykłym) raz w 

miesiącu 

miesięcznie 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 3,70 zł 

4) wysłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu z 

rachunku na życzenie klienta : 

- listem zwykłym 

- listem poleconym 

za każdą dyspozycję 
 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

5) przygotowanie dokumentu źródłowego  za każdy dokument 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16 Sporządzenie odpisu:       

1) wyciągu z rachunku bankowego za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

2) załącznika do wyciągu za każdy załącznik 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17 System bankowości elektronicznej Home Banking       

1) instalacja w siedzibie klienta - bez opłat bez opłat bez opłat  bez opłat/  bez opłat 

2) korzystanie z systemu Home Banking – miesięcznie 

 

miesięcznie 0-100 zł 

zgodnie z 

umową 

w ramach opłaty 

za rachunek 

bieżący 

0-100 zł 

zgodnie z 

umową 

0-100 zł 

zgodnie z umową 

0-100 zł 

zgodnie z 

umową 

 

3) Instalacja ponowna przez pracownika Banku 

systemu z powodu zmiany siedziby, zakupu nowego 

sprzętu lub innej przyczyny 

jednorazowo 100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

18 System bankowości internetowej Internet Banking       

1) aktywacja  usługi Internet Banking jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

2) korzystanie z usługi Internet Banking  miesięcznie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

3) zablokowanie dostępu do usługi  bez opłat 

 odblokowanie dostępu do usługi jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4) zmiana parametrów  za każdą dyspozycję 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5) opłata za token jednorazowo 130 zł 130zł 130 zł 130 zł 130 zł 

6) opłata za token (dzierżawa) miesięcznie 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 

7) instalacja oprogramowania na prośbę klienta w jego 

siedzibie lub usunięcie awarii powstałej z winy 

klienta 

 

jednorazowo 100 zł+ VAT = 

123,00 zł  

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 

100 zł + VAT = 

123,00 zł 
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8) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do 

klienta drogą pocztową 

za każdą 

dyspozycję 

7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 7,80 zł 

 
9) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do 

klienta przesyłką kurierską 

 21,95+VAT=27 21,95+VAT=27 21,95+VAT=27 21,95+VAT=27zł 21,95+VAT=27zł 

 
10) przesłanie środków identyfikacji elektronicznej do 

klienta drogą pocztową za granice kraju 

 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

 
11) Wysyłanie SMS po każdym logowaniu za każdą wysłaną 

wiadomość 

0,10zł 0,10zł 0,10zł 0,10zł 0,10zł 

19 Usługa SMS-banking        

1) za każdą wysłaną wiadomość 

Uwaga: obowiązuje od 01.03.2015r. 

za każdą 

wiadomość 

0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

2) za  zmianę numeru telefonu za każdą dyspozycję 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

20 Wysłanie do klienta wezwania do zapłaty z tytułu 

przekroczenia dopuszczalnego salda na rachunku lub 

wystąpienia zaległych opłat i prowizji – za każdy wysłany 

monit 

za każde wezwanie  

7,80 zł 

 

7,80 zł 

 

7,80 zł 

 

7,80 zł 

 

7,80 zł 

21 Doładowanie telefonu GSM       

 1) wpłaty gotówkowe na zasilenie telefonów GSM  bez opłat.  bez opłat bez opłat.  bez opłat.  bez opłat.  

 2) przelew w formie papierowej, zlecenie ustne w 

systemie Internet Banking 

 bez opłat.  bez opłat.  bez opłat.  bez opłat.  bez opłat.  

22 Za złożenie przez klienta zwrotu przelewu z rzeczywistej 

wysłanej sesji rozliczeniowej. 

jednorazowa 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 
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II RACHUNEK ROZLICZENIOWY DEWIZOWY  
1 Otwarcie rachunku bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku – miesięcznie 

- dla posiadaczy rachunku bieżącego w PLN 

- dla pozostałych 

 

bez opłat 

10 zł 

3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe:  

 1) wpłaty na rachunek 0,1 % 

nie mniej niż 3 zł 

2) wypłaty z rachunku 0,3 % 

nie mniej niż 3 zł 

4 Przelewy :  

1) na rachunek prowadzony w B-PBS 1 zł 

 2) na rachunek prowadzony w innym banku opłata stanowiąca 
równowartość opłat 

pobieranych przez SGB-Bank  

SA 

5 Wyciągi z rachunku bankowego:  

1) odbierane przez właściciela lub osobę upoważnioną w jednostce 

prowadzącej rachunek 

 

bez opłat 

2) wysłanie wyciągu pocztą (listem zwykłym) 3,70 zł 

3) wysłanie dodatkowych wyciągów w miesiącu na życzenie klienta – za 

każdy wyciąg: 

- listem zwykłym 

- listem poleconym 

 

 

3,70 zł 

7,80 zł 

4) przygotowanie dokumentu źródłowego – za każdy dokument  1 zł 

6 Sporządzenie historii rachunku na życzenie klienta za okres poprzedzający 

bieżący miesiąc 

 

10 zł 

7 Wydanie zaświadczenia z tytułu wywozu wartości dewizowych z kraju 20 zł 

8 Wydanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku tytułem przedstawienia 

urzędom administracji państwowej, konsulom 

20 zł + VAT = 24,60 zł 

 

 

III LOKATY TERMINOWE 

1 Otwarcie rachunku lokaty bez opłat 

2 Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe bez opłat 

4 Przelewy:  
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1) na rachunek prowadzony przez B-PBS bez opłat 

2) na rachunek prowadzony w innym banku 5 zł 

 

 

IV INNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH 

1 Wydanie na wniosek klienta:  

1) opinii bankowej 30 zł + VAT = 36,90 zł 

2) zaświadczenie stwierdzającego posiadanie rachunku bieżącego  30 zł + VAT = 36,90 zł 

3) wydanie zaświadczenia, którego sporządzenie  wymaga sięgania do 

materiałów archiwalnych 

 

50 zł + VAT = 61,50 zł 

4) opinii dotyczącej posiadania zdolności kredytowej min. 200 zł + VAT = 246,00 zł 
max. 500 zł + VAT = 615,00 zł 

2 Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia 

kredytu lub gwarancji w innym banku  

 

20 zł 

3 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 10 zł 

4 Przyjęcie do inkasa czeków rozrachunkowych  lub gotówkowych – od 

każdego czeku  

 

10 zł 

 

 
 

 

V Obsługa rachunków VAT13  

 
1 Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:  

 1) otwarcie rachunku  

2) prowadzenie rachunku 

bez opłat 

2 Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości salda 30,00 + VAT=36,90 

3 Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT 

na wniosek klienta 

 

 1) z bieżącego roku kalendarzowego 

2) z lat poprzednich 

25,00 zł 

25,00 + po 12,50 zł za każdy 

poprzedni rok 

4 Sporządzenie kopii:  

                                                           
13  Uchwała Zarządu Nr 8/5/2018 z dnia 30.05.2018r. 
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1) wyciągu bankowego oraz historii rachunków: 

a) z bieżącego roku kalendarzowego 

b) z lat poprzednich 

 

10,00 zł 

10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok 

2) Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy: 

a) klient określi datę dokonania operacji 

b) klient nie określi daty dokonania operacji 

 

15,00 zł 

25,00 zł 

5 Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego bez opłat 

Wszystkie opłaty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT 

 

Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. 

Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV.   KREDYTY,  GWARANCJE,  PORĘCZENIA 

 
  

I/H. OSOBY  FIZYCZNE – KREDYTY I POŻYCZKI 

ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE udzielone do  21.07.2017r 

I/H.I.   PROWIZJE 

1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu – płatna jednorazowo przy postawieniu 

kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 

1) od pożyczek hipotecznych z okresem spłaty: 

a) od 1 roku do 5 lat 2,0 % 

b) powyżej 5 lat do 10 lat 2,5 % 

c) powyżej 10 lat 3,0 % 

2) od kredytów  na cele mieszkaniowe – uzależnione od wartości wskaźnika LTV 

 (LTV: stosunek kwoty kredytu do wartości nieruchomości) 

 a) od 80,01 % do 90,00% 1,6 % 

b) od 50,01 % do 80,00 % 1,5 % 

c)  50,00 % i poniżej 1,4 % 

3) od kredytu  konsolidacyjnego 1,5 % 

nie mniej niż 100 zł 
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2 
Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu / pożyczki od kwoty podwyższenia 1,5 % 

nie mniej niż 200 zł 

3 Prowizja za wcześniejszą częściową / całkowitą spłatę kredytu / pożyczki 0,0 % 

4 
Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została 

określona oddzielną opłatą / prowizją ) 
200 zł 

5 Prowizja za sporządzenie umowy przystąpienia / zwolnienia z długu 250 zł 

6 Prowizja od zawieranych ugód związanych z obsługą kredytów (wysokość 

prowizji będzie określana indywidualnie, w zależności od pracochłonności 

przygotowania ugody 

od 1,0 % do 3,0 % 

kwoty objętej ugodą 

7 Prowizja za zmianę warunków spłaty kredytów (dotycząca zmiany terminów 

i wysokości raty) – pobierana od kwoty zadłużenia na dzień dokonania 

zmiany 

0,5% 

nie mniej niż 200 zł 

 

 

I/H.II.    OPŁATY 

1 Za wydanie kserokopii umowy kredytowej 30 zł+VAT = 36,90 zł 

2 Za powtórne sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego 

zabezpieczenie w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego 
30 zł+VAT = 36,90 zł 

3 Za monit – przypomnienie o konieczności dokonania zapłaty – po upływie 30 

dni od terminu upływu płatności 

Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłany  zarówno monit do 

kredytobiorcy, jak  i powiadomienie  poręczyciela 

7,80 zł 

4 Za wezwanie do zapłaty w przypadku, gdy zaległość wynosi co najmniej dwie 

pełne raty 

Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłane wezwanie do zapłaty do 

kredytobiorcy, jak i zawiadomienie poręczyciela. 

7,80 zł 

5 Za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 

zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 

50 zł+VAT = 61,50 zł 

6 Zmiana zabezpieczenia kredytu / pożyczki 300 zł 

7 Za rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na bezciężarowe odłączenie 

nieruchomości oraz wydanie stosownego dokumentu 
100 zł+VAT = 123 zł 

9 Za wydanie zaświadczenia o posiadanych w latach poprzednich kredytach 50 zł+VAT = 61,50 zł 

10 Za udzielenie innym bankom informacji o kliencie (w stosunku do tych 

banków, które pobierają takie opłaty od BS) 

w wysokości stosowanej 
przez bank pobierający taką 

opłatę od BS + VAT 

11 Za przeprowadzenie przez pracownika Banku bezpośredniej inspekcji u 

kredytobiorcy, który posiada przeterminowane zobowiązanie wobec Banku, 

bądź nie dotrzymuje warunków umowy 

od 30 zł do 100 zł 

za każdą inspekcję 
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12 Za upomnienie związane z niedotrzymaniem warunków umowy w okresie 

funkcjonowania kredytu (np. nie dostarczenie w terminie polisy 

ubezpieczeniowej, dowodu rejestracyjnego pojazdu, odpisu z KW z 

wpisanymi hipotekami na rzecz Banku, itp.) 

20 zł 

za każde wysłane 

upomnienie 

13 Inne czynności wykonane na wniosek Klienta (nieskutkujące zmianą terminu i 

wysokości rat oraz niewymagające sporządzenia aneksu) 
75 zł 

14 Za wypowiedzenie umowy kredytowej lub jej warunków 50 zł 

15 Za sporządzenie i przekazanie  przez Bank do Urzędu Skarbowego deklaracji 

podatkowej PCC w imieniu klienta 
20 zł 

16 Za sporządzenie dokumentacji i wykonanie czynności związanych z 

ustanowieniem/anulowaniem wpisu w sądowym rejestrze zastawów 
50 zł 

17 Za przesłanie wniosku o dokonanie wpisu do sądowego rejestru zastawów do 

sądu rejestrowego w imieniu klienta 
7,80 zł +VAT = 9,59zł 

 

 

 

I/Ha. OSOBY  FIZYCZNE – KREDYTY I POŻYCZKI 

ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE udzielone od 22.07.2017r. 
I/Ha.I.   PROWIZJE 

1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu – 

płatna jednorazowo przy postawieniu kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy: 

Oferta Łączona* 

(dla posiadaczy 

Rachunku ROR, 

karty debetowej 

oraz usługi 

Internet Banking 

łącznie) 

Oferta 

Standardowa 

1a) od pożyczek hipotecznych 4,0% 5,0% 

2) 
od kredytów na cele mieszkaniowe – uzależnione od wartości wskaźnika LTV (LTV: stosunek 

kwoty kredytu do wartości nieruchomości) 

 a) od 80,01 % do 90,00% 1,6 % 

2,0% b) od 50,01 % do 80,00 % 1,5 % 

c)  50,00 % i poniżej 1,4 % 

3) od kredytu  konsolidacyjnego 2,0% 3,0% 

4) od kredytów  konsumpcyjnych zabezpieczonych 

hipotecznie 
3,0% 4,0% 

2 
Prowizja rekompensacyjna  (za wcześniejszą częściową / 

całkowitą spłatę kredytu / pożyczki) 
0,0% 
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3 
Prowizja za prolongatę spłaty kredytu/pożyczki (naliczana od 

kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo) 
1,0% nie mniej niż 200,00 zł 

4 

Prowizja za sporządzenie umowy przystąpienia/ zwolnienia z 

długu (naliczana od kwoty długu, płatna jednorazowo) 

 

0,5% nie mniej niż 200,00 zł 

5 

Za zmianę warunków umowy kredytowej/pożyczki, z wyjątkiem 

prolongaty  

(naliczana od kwoty kredytu/pożyczki pozostałej do spłaty, 

płatna jednorazowo) 

 

0,5% 

 

*Oferta łączona – oferowanie lub zawieranie umowy o kredyt hipoteczny wraz z innymi odrębnymi produktami lub usługami finansowymi, w przypadku gdy umowa o kredyt hipoteczny 

jest dla konsumenta dostępna również bez tych produktów lub usług, w tym na innych warunkach niż łącznie z tymi produktami lub usługami.  

 

I/Ha. II.    OPŁATY 

1 Za wydanie promesy kredytowej 300,00 zł 

2 Za wydanie opinii bankowej na wniosek klienta 100,00 zł + VAT 

=123zł 

3 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/pożyczki 30 zł+VAT = 36,90 zł 

4 Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie 

hipoteki, zastawu rejestrowego lub przewłaszczenia 
30 zł+VAT = 36,90 zł 

5 Za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w miesiącu) w przypadkach 

określonych w umowie kredytu/pożyczki 
0,00zł 

6 Za wysłanie wezwania do zapłaty - w przypadkach określonych w umowie 

kredytu/pożyczki 
0,00 zł 

7 Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości 100 zł +VAT = 123,00 

zł 

8 Za udzielenie informacji o kliencie dla innych banków (w stosunku do tych 

banków, które pobierają takie opłaty od B-P BS 

 

opłata w wysokości 

stosowanej przez bank 

pobierający taką opłatę 

od B-P BS 

9 Za wizytę pracownika Banku lub przedstawiciela firmy współpracującej 

z Bankiem na terenie nieruchomości będącej w trakcie budowy/remontu, 

której celem jest potwierdzenie stanu zaawansowania wykonanych prac, bądź 

realizacji prac wymienionych w harmonogramie budowy/remontu 

100,00 zł  za każdą 

wizytę 
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I/K. OSOBY  FIZYCZNE – KREDYTY KONSUMENCKIE 

I/K.I.   PROWIZJE 

1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu  – płatna jednorazowo przy postawieniu 

kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 

1) od kredytów konsumenckich dla posiadaczy ROR w B-PBS z s. w Pasłęku z okresem spłaty: 

a) do 1 roku 6,0 % 

b) powyżej 1 roku do 3 lat 6,5 % 

c) powyżej 3 lat 7,0 % 

2) od kredytów konsumenckich osób nie posiadających ROR w B-PBS z s. w Pasłęku, z okresem 

spłaty: 

a) do 1 roku 7,0 % 

b) powyżej 1 roku do 3 lat 8,0 % 

c) powyżej 3 lat 9,0 % 

2 Prowizja od kwoty przyznanego lub podwyższenia limitu kredytu 

odnawialnego w ROR – płatna jednorazowo przy postawieniu kredytu do 

dyspozycji kredytobiorcy 

1,0 % 

nie mniej niż 50 zł 

3 Prowizja za odnowienie limitu w ROR na kolejne 12 miesięcy 1,0 % 

nie mniej niż 50 zł 

4 Prowizja za wcześniejszą częściową / całkowitą spłatę kredytu lub za 

wcześniejsze zamknięcie limitu w ROR 
0,0 % 

5 Prowizja za sporządzenie aneksu do umowy (o ile czynność ta nie została 

określona oddzielną opłatą / prowizją ) 
100 zł 

6 Prowizja od zawieranych ugód związanych z obsługą kredytów (wysokość 

prowizji będzie określana indywidualnie, w zależności od pracochłonności 

przygotowania ugody 

od 1 % do 3 % 

kwoty objętej ugodą 

7 Prowizja za zmianę warunków spłaty kredytów (dotycząca zmiany 

terminów i wysokości raty) – pobierana od kwoty zadłużenia na dzień 

dokonania zmiany 

0,5 % 

nie mniej niż 50 zł 

 

 

I/K.II.    OPŁATY 

1 Za wydanie kserokopii umowy kredytowej 10 zł+VAT = 12,30 zł 

2 Za powtórne sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie 

w formie hipoteki lub zastawu rejestrowego 
30 zł+VAT = 36,90 zł 

3 Za monit – przypomnienie o konieczności dokonania zapłaty – po upływie 14 0,00 zł 
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dni od terminu upływu płatności 

Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłany  zarówno monit do 

kredytobiorcy, jak  i powiadomienie  poręczyciela 

4 Za wezwanie do zapłaty w przypadku, gdy zaległość wynosi co najmniej dwie 

pełne raty 

Opłatę pobiera się od kredytobiorcy za wysłane wezwanie do zapłaty do 

kredytobiorcy, jak i zawiadomienie poręczyciela. 

0,00 zł 

5 Za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz 

zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 

50 zł+VAT=61,50zł 

6 Za wydanie zaświadczenia o posiadanych w latach poprzednich kredytach 50 zł+VAT=61,50zł 

7 Za udzielenie innym bankom informacji o kliencie (w stosunku do tych banków, 

które pobierają takie opłaty od BS) 

w wysokości stosowanej 

przez bank pobierający 

taką opłatę od BS + VAT 

8 Za przeprowadzenie przez pracownika Banku bezpośredniej inspekcji u 

kredytobiorcy, który posiada przeterminowane zobowiązanie wobec Banku, 

bądź nie dotrzymuje warunków umowy 

od 30 zł do 100 zł  

za każdą inspekcję 

9 Inne czynności wykonane na wniosek Klienta (nieskutkujące zmianą terminu i 

wysokości rat oraz niewymagające sporządzenia aneksu) 
75 zł 

10 Za wypowiedzenie umowy kredytowej lub jej warunków 50 zł 

 

 

 

 

 
   

II.  PODMIOTY INSTYTUCJONALNE, ROLNICY 

II.I    PROWIZJE 

1 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu – płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu 

1) od kredytów na działalność gospodarczą 

a) dla kredytów do 100 000,00 od 2% do 5% 

b) dla kredytów powyżej 100 000,01 zł do 500 000,00 zł od 1,5% do 5%  

c) dla kredytów powyżej 500 000,00 zł od 0,5% do 5% 

2) od kredytów w rachunku bieżącym  
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a) udzielenie i odnowienie kredytu  1,0% 

3) od kredytów z częściową spłatą kapitału (CSK):  

a) kwota kredytu do 100 000,00 zł 2,0% 

b) kwota kredytu od 100 000,01 zł do 200 000,00 zł 1,5% 

c) kwota kredytu powyżej 200 000,00 zł 1,0% 

4) 

od kredytów AREAŁ PLUS  

a) udział środków własnych do 19,99% 1,8% 

b) udział środków własnych od 20,00% 1,5% 

5) od kredytów stabilizacyjnych 2,0% 

6) od kredytów Express 3,5% 

 

7) 

od kredytów Unijnych SGB 

niezależnie od kwoty 

1,0% 

2 
Prowizja przygotowawcza za podwyższenie kwoty kredytu – pobierana od 

kwoty podwyższenia 

2,0% 

3 Prowizja przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu dla wspólnot 

mieszkaniowych 

2,0% 

4 Prowizja z tytułu gotowości udzielenia (wypłaty) kredytu w rachunku bieżącym 

(liczona za każdy dzień od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji 

kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego w terminach i kwotach 

określonych w zawartej umowie) udzielonych do 31.12.2018r. 

0,5% 

w stosunku rocznym 

4a Prowizja z tytułu gotowości udzielenia (wypłaty) kredytu w rachunku bieżącym 

(liczona za każdy dzień od kwoty kredytu postawionego do dyspozycji 

kredytobiorcy i przez niego nie wykorzystanego w terminach i kwotach 

określonych w zawartej umowie) udzielonych od 01.01.2019r. 

1,0 % 

w stosunku rocznym 

5 Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty kredytu (rekompensacyjna), liczona od 

kwoty kredytu spłaconej przed terminem określonym w umowie, płatna w dniu 

dokonania przedterminowej spłaty kredytu (dotyczy kredytów udzielanych na 

indywidualnych warunkach i spłacanych co najmniej 3 miesięcy przed terminem 

umownym) 

 

2,0%  
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6 Prowizja od kwoty udzielonych gwarancji i poręczeń (za każdy rozpoczęty rok 

gwarancji, poręczenia) 

od 2,0% do 6,0% 

nie mniej niż 300 zł 

7 Prowizja od zawieranych ugód  związanych z obsługą kredytów (wysokość 

prowizji będzie określana indywidualnie w zależności od pracochłonności 

przygotowania ugody) 

od 1,0% do 6,0% 

kwoty objętej ugodą 

8 Prowizja za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonych kredytów 

(dotycząca zmiany terminów i wysokości raty) – pobierana od kwoty objętej 

zmianą warunków 

od 1,0% do 5,0%  

nie mniej niż 200 zł 

    9 

 

 

Prowizja za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonych kredytów 

(dotycząca zmiany oprocentowania na wniosek klienta) – pobierana od kwoty 

objętej zmianą warunków  

od 0,5% do 1,0% 

nie mniej niż 500 zł 

10 Prowizja za czynności związane ze zmianą warunków umowy, wymagające 

sporządzenia aneksu do umowy, inne niż określone w punkcie 8 i 9 

300 zł 

11 

 

Prowizja za obsługę kredytu z dopłatami ARiMR – naliczana i pobierana 

miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu 

                                  0,03% 

z zastrzeżeniem, że: 

1) dla kredytów udzielonych od 

1.06.2015 r. z wyłączeniem linii ZC 

łączna wysokość opłat i prowizji w 

całym okresie kredytowania nie 

może przekroczyć 1,85% kwoty 

kredytu 

2) dla kredytów z linii ZC łączna 

wysokość opłat i prowizji w całym 

okresie kredytowania nie może 

przekroczyć 2,00% kwoty kredytu 

12 Prowizja za obsługę kredytu obrotowego z dopłatami ARiMR – naliczana i 

pobierana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu 

                                  1,85% 

z zastrzeżeniem, że płatność 

prowizji rozłożona jest na liczbę 

ratach miesięcznych 

odpowiadającą okresowi 

kredytowania  
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II.II.    OPŁATY 
1 Wydanie kserokopii umowy kredytowej, o gwarancję, poręczenie, prawne 

zabezpieczenie 
30 zł + VAT = 36,90 zł 

2 Za powtórne sporządzenie i wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie              

w formie hipoteki  lub zastawu rejestrowego 
30 zł + VAT = 36,90 zł 

3 Za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty 100 zł 

4 Za wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość 

zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że 

klient nie figuruje jako dłużnik 

 

100 zł + VAT =  123,00 zł 

5 Za wydanie, na wniosek klienta, opinii bankowej o kliencie 200 zł + VAT = 246 zł 

6 Za wydanie, na wniosek klienta, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

podmiotu 
od 300 + VAT = 369 zł 

do 1 000 zł + VAT = 1 230zł 

7 Za rozpatrzenie wniosku o zezwolenie na bezciężarowe odłączenie 

nieruchomości  oraz wydanie stosownego dokumentu 
300 zł + VAT =369 zł 

8 Za pisemną informację dotyczącą przyczyny odmowy udzielenia kredytu – opłata 

pobierana jest w dniu złożenia wniosku 
100 zł 

9 Za wydanie zaświadczenia o posiadanych w latach poprzednich kredytach 200 zł + VAT = 246 zł 

10 Za udzielenie innym bankom informacji o kliencie (w stosunku do tych banków, 

które pobierają takie opłaty od BS 
w wysokości stosowanej przez bank 

pobierający taką opłatę od BS + VAT 

11 Za wydanie promesy kredytowej od  200 do 1 000 zł 

12 Za przeprowadzenie przez pracownika Banku bezpośredniej inspekcji                                   

u kredytobiorcy, który posiada przeterminowane zobowiązania wobec Banku, 

bądź nie dotrzymuje warunków umowy 

 

od 30 zł do 100 zł 

za każdą inspekcję 

13 Za sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym                            

z umowy, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu kredytowania 

oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 

 

100 zł 

 

14 Przeprowadzenie przez oddział inspekcji w związku z brakiem realizacji 

postanowień umowy dotyczących  przedkładania dokumentów niezbędnych do 

prawidłowego monitorowania sytuacji finansowo-ekonomicznej czy przedmiotu 

kredytowania oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 

 

150 zł 

15 Za wypowiedzenie umowy kredytowej lub jej warunków 100 zł 

16 Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie 75 zł 

17 Za sporządzenie i przekazanie przez Bank do Urzędu Skarbowego deklaracji 

podatkowej PCC w imieniu klienta 

20 zł + VAT = 24,60 zł 

18 Za sporządzenie dokumentacji i wykonanie czynności związanych                                           

z ustanowieniem/anulowaniem wpisu w sądowym rejestrze zastawów 

50 zł + VAT = 61,50 zł 

19 Za przesłanie wniosku  o dokonanie wpisu do sądowego rejestru zastawów  do 7,80 zł + VAT = 9,59 zł 
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sądu rejestrowego w imieniu klienta 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V.  WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH 

 

A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO 

I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego – lokalna 

1 Wydanie karty 5 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce uszkodzonej lub utraconej 5 zł 

3 Wznowienie, wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, 

współposiadaczowi rachunku 

 

5 zł 

4 Zastrzeżenie karty bez opłat 

5 Nie zwrócenie karty zastrzeżonej 5 zł 

6 Prowizja od wypłat gotówki przy użyciu karty bez opłat 

7 Przechowanie nie odebranej karty – powyżej 60 dni 5 zł 

8  Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 1 zł 

 

II Karta debetowa Visa Electron „młodzieżowa”  
1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Wydanie karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej 20 zł 
3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach SGB 1,5 zł 
3) w bankomatach obcych 1,30 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 4,50 zł 
5) za granicą 3 % min. 4,50 zł 
6) w ramach usługi cash back 0,60 zł. 

9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 
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10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10 +VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 

 

18 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 % 

 

19 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT =31,00 

 

III Karta debetowa Visa Electron 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 15 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

 1) uszkodzonej 20 zł 
 2) utraconej 20 zł 

3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach SGB 1,5 zł 
3) w bankomatach obcych 1,30 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 4,5 zł                         
5) za granicą 3% min. 4,50 zł                         
6) w ramach usługi cash back 0,60 zł 

9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 

 

2 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
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13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesyłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN)      25,20+VAT =31,00 zł. 
19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 % 

 

 

IV Karta debetowa MasterCard  
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 15 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł. 
2) utraconej 20 zł. 

3 Wznowienie karty 15 zł. 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł. 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB 1,5 zł 
3) W bankomatach obcych 1,3 zł 
4) W kasach obcych 3 % min. 4,5 zł 
5) Za granicą 3 % min. 4,5 zł 
6 W ramach usługi cash back 0,60 zł 

9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 

 

2 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
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16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT =31,00 zł. 

 

 

V Karta debetowa MasterCard  „młodzieżowa” 
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 0,00 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 20 zł 

3 Wznowienie karty 15 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) W bankomatach SGB, MR,BPS i zrzeszonych bankach bez opłat 
2) W kasach SGB 1,5 zł 
3) W bankomatach obcych 1,3 zł 
4) W kasach obcych 3 % min. 4,5 zł 
5) Za granicą 3 % min. 4,5 zł 
6 W ramach usługi cash back 0,60 zł 

9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 

 

2 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomatach SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomatach obcych 1 zł 
15 Zestawienie transakcji  przesłane do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 2,10+VAT = 2,58 zł 
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN)    25,20+VAT =31,00 zł. 
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VI Karta mobilna VISA (karta HCE) 14 

1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Zastrzeżenie karty bez opłat 
3 Używanie karty bez opłat 
4 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
5 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach SGB 1,50zł*** 
3) w bankomatach obcych 1,30 zł*** 
4) w kasach obcych 3 % min. 4,50 zł*** 
5) w bankomatach za granicą 3 % min. 4.50 zł*** 
6) w ramach usługi cash back 1,50zł 

6 Wydanie nowego numeru PIN 6zł 
7 Zestawienie transakcji przesłanych do klienta – opłata miesięczna 2,10+VAT = 2,58 zł 
8 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3% 

9 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1,00 zł 

*** po udostępnieniu funkcjonalności przez Bank 

 

V Karta walutowa15 

1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Używanie karty- opłata pobierana miesięcznie* 1EUR; 1,5USD; 1GBP* 
3 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
4 Opłata za wypłatę gotówki:  

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1EUR, 1USD, 1GBP 
3) w bankomatach obcych innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 
5) w bankomatach za granicą 3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 

5 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

0,50EUR, 0,5USD, 

0,5GBP 

                                                           
14  Uchwała Zarządu Nr 7/1/2018 z dnia 30.01.2018r. 
15  Uchwała Zarządu Nr 8/5/2018 z dnia 30.05.2018r. 
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6 Wydanie numeru PIN* 1,50EUR; 2USD; 1GBP* 
7 Zmiana PIN w bankomatach:  

 1) w bankomatach sieci SGB  1EUR, 1USD, 1GBP 

 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 

8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

 
1) w bankomatach sieci SGB 0,25EUR; 0,3USD; 

0,2GBP 
 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR; 1USD; 1GBP 
9 Zestawienie transakcji przesłane do klienta  

 
1)  w formie papierowej za pośrednictwem poczty* 0,50EUR; 0,6USD; 

0,4GBP* 
 2) w formie elektronicznej bez opłat 

*Opłata nie pobierana do 31 grudnia 2018roku włącznie 
 

 

B KARTY  KREDYTOWE KLIENT INDYWIDUALNY 

 

I Karta kredytowa MacterCard – międzynarodowa  
1 Wydanie karty:  

1) głównej bez opłat 
2) dołączonej bez opłat 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 25 zł 
2) utraconej 55 zł 

3 Opłata roczna – pobierana od drugiego roku użytkowania karty 55 zł 
4 Wznowienie karty bez opłat 
5  Zastrzeżenie karty bez opłat 
6 Transakcje gotówkowe dokonywane:  

1) w bankomatach SGB , MR , BPS i zrzeszonych BS 3 % min. 6 zł 
2) w kasach SGB 3 % min. 6 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 6 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 6 zł 
5) za granicą 3 % min. 7 zł 

7 Zmiana PIN w bankomacie SGB 4,5 zł 
8 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
9 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
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10 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
11 Minimalna kwota do zapłaty 5 % min. 50 zł 
12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta listem  3,70 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Przekroczenie limitu kredytowego 40 zł 
16 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 

bankomatach sieci SGB 
 

bez opłat 
17 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro 1 % 
18 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu 

rozliczeniowym) lub wezwanie do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę 

7,80 zł 

 

II Karta kredytowa Visa – międzynarodowa  
1 Wydanie karty:  

1) głównej bez opłat 
2) dołączonej bez opłat 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 25 zł 
2) utraconej 55 zł 

3 Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55 zł 
4 Wznowienie karty bez opłat 
5 Zastrzeżenie karty bez opłat 
6 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 3 % min. 6 zł 
2) w kasach SGB 3 % min. 6 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 6 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 6 zł 
5) za granicą 3 % min. 7 zł 

7 Zmiana PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł 
8 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
9 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 

10 Zmiana limitu kredytowego bez opłat 
11 Minimalna kwota do zapłaty 5 % min. 50 zł 
12 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta listem 

zwykłym 
3,70 zł 

13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
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14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Przekroczenie limitu kredytowego 40 zł 
16 Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w 

bankomacie sieci SGB 
 

bez opłat 
17 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 % 

18 Opłata za wysłanie upomnienia (nie więcej niż jedno w cyklu 

rozliczeniowym) lub wezwanie do zapłaty - w przypadkach określonych w 

umowie o kartę 

7,80 zł 

 

C KARTY DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO 

 
I Karta debetowa Visa  Business  

1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 20 zł 
2) osoby wskazanej 20 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej   20 zł 

3 Wznowienie karty 20 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach SGB 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,50 zł/ 
4) w kasach obcych 3 % min. 4,5 zł 
5) za granicą 3 % min. 4,5 zł 

9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 

 

2 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,5 zł  
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł  
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
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14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł  
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – połata miesięczna 3zł 
16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł  
17 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
18 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 
19 Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN 
3 %  

20 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash Back 0,6 zł. za każdą wypłatę 

 

 

II Karta debetowa MasterCard Business  
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 20 zł  

2) osoby wskazanej 20 zł  

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej   40 zł 

3 Wznowienie karty 20 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych BS bez opłat 
2) w kasach SGB 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,50 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 4,50 zł 
5) za granicą 3 % min. 4,50 zł 

9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 

 

2 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci SGB 4,50 zł 
12 Zmiana numeru PIN w obcych bankomatach 7 zł 
13 Sprawdzenie salda w bankomacie SGB bez opłat 
14 Sprawdzenie salda w bankomacie obcym 1 zł 
15 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
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16 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł 
17 Wypłata gotówki w  ramach usługi cash back 1,30 zł 
18 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 

19 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

20 Opłata za przeliczenie transakcji dokonanej w walucie obcej innej niż euro bez opłat 

 

III Karta charge MasterCard Business  
1 Wydanie pierwszej karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza 80 zł   
2) osoby wskazanej 80 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej 20 zł 
2) utraconej 40 zł 

3 Wznowienie karty 40 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz PBS i zrzeszonych BS 2 % 
2) w kasach SGB 2 % min. 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 4,5 zł 
5) za granicą 3 % min. 4,5 zł 

9 Przesłanie do klienta nr PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 

 

2 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomatach SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
14 Przesłanie ponowne zestawienia transakcji na życzenie klienta 5 zł 
15 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 
 

50 zł 
16 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat  

gotówkowych – prowizja pobierana miesięcznie  
 

1 % 
17 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 50 zł 
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18 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadku 

określonym w umowie o kartę 
10 zł 

19 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w PLN 150 USD 

plus koszty operacyjne 

MasterCard 
20 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 95 USD 

plus koszty operacyjne 

MasterCard 
21 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
22 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

 

 

IV Karta charge  MasterCard Business Gold   
1 Wydanie karty dla:  

1) posiadacza/współposiadacza rachunku 160 zł 
2) osoby wskazanej 160 zł 

2 Wydanie nowej karty w miejsce:  

1) uszkodzonej bez opłat 
2) utraconej 160 zł 

3 Wznowienie karty 160 zł 
4 Zastrzeżenie karty bez opłat 
5 Używanie karty bez opłat 
6 Zmiana parametrów (limity transakcyjne) 5 zł 
7 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
8 Transakcje gotówkowe dokonane:  

1) w bankomatach SGB, MR oraz BPS i zrzeszonych w nich BS 2 % 
2) w kasach SGB 2 % min. 4,5 zł 
3) w bankomatach obcych 3 % min. 3,5 zł 
4) w kasach obcych 3 % min. 4,5 zł 
5) za granicą 3 % min. 4,5 zł 

9 Przesłanie do klienta numeru PIN - listem 3,65 +VAT = 4,49 zł 
9a Wygenerowanie i wysyłka nr PIN poprzez SMS 2,00 

 

2 zł 

10 Wydanie kolejnego PIN 6 zł 
11 Zmiana numeru PIN w bankomacie sieci SGB 4,5 zł 
12 Zmiana numeru PIN w bankomatach obcych 7 zł 
13 Zestawienie transakcji przesyłane do klienta – opłata miesięczna 3 zł 
14 Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 4,5 zł ? 
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15 Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z 

Oddziału 
 

50 zł 
16 Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłat 

gotówkowych (prowizja pobierana miesięcznie) 
 

1% 
17 Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 100 zł 
18 Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do zapłaty w przypadku 

określonym w umowie o kartę 
10 zł 

19 Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju Równowartość w PLN 150 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

20 Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Równowartość w PLN 95 USD 

plus koszty operacyjne 
MasterCard 

21 Przesłanie do klienta karty lub PIN pocztą kurierską 21,95+VAT=27,00 zł 
22 Wysyłka kurierska w trybie ekspresowym ( karty, duplikatu, numeru PIN) 25,20+VAT=31,00 zł 

 

 

V Karta walutowa16 

1 Wydanie karty dla posiadacza rachunku bez opłat 
2 Używanie karty- opłata pobierana miesięcznie* 1EUR; 1,5USD; 1GBP* 
3 Transakcje bezgotówkowe bez opłat 
4 Opłata za wypłatę gotówki:  

1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych w nich BS bez opłat 
2) w kasach SGB (przy użyciu terminali POS) 1EUR, 1USD, 1GBP 
3) w bankomatach obcych innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 
4) w kasach innych banków niż wskazane w pkt 2 3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 
5) w bankomatach za granicą 3% min odpowiednio  

1,50EUR, 2USD, 1GBP 

5 
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 
 

0,50EUR, 0,5USD, 

0,5GBP 
6 Wydanie numeru PIN* 1,50EUR; 2USD; 1GBP* 
7 Zmiana PIN w bankomatach:  

 1) w bankomatach sieci SGB  1EUR, 1USD, 1GBP 

 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR, 2USD, 1GBP 

8 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:  

                                                           
16  Uchwała Zarządu Nr 8/5/2018 z dnia 30.05.2018r. 
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1) w bankomatach sieci SGB 0,25EUR; 0,3USD; 

0,2GBP 
 2) innych, niż wskazane w pkt 1 1,50EUR; 1USD; 1GBP 
9 Zestawienie transakcji przesłane do klienta  

 
1)  w formie papierowej za pośrednictwem poczty* 0,50EUR; 0,6USD; 

0,4GBP* 
 2) w formie elektronicznej bez opłat 

*Opłata nie pobierana do 31 grudnia 2018 roku włącznie 
 

D KARTY KREDYTOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY 
 

 I Karta kredytowa z funkcją zbliżeniową: Mastercard Business 

 Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Wysokość opłaty 

1. Wydanie karty (głównej lub dołączonej) za każdą kartę 75,00 zł 

2. 

Użytkowanie karty (opłata niepobierana w 

pierwszym roku użytkowania pierwszej karty) 

rocznie, z góry za każdy rok 

ważności (pierwszej i wznowionej) 75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 75,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 35,00 zł 

5. Wznowienie karty 

 

bez opłat 

6. Zastrzeżenie karty 

 

bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki 

naliczana od wypłacanej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji 

 

1)  

w bankomatach  sieci SGB oraz BPS S.A. i 

zrzeszonych banków spółdzielczych 4% min. 10,00zł 

2)  

w kasach banków SGB przy użyciu terminala POS 

(pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę 

wypłat w POS) 4% min. 10,00zł 

3)   w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 4% min. 10,00zł 

4)  

w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 

przy użyciu terminala POS (pod warunkiem, że 

placówka udostępnia usługę wypłat w POS 4% min. 10,00zł 

5)  w bankomatach za granicą 4% min. 10,00zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach za każdą zmianę 4,50 zł 
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9. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

10. Zmiana limitu kredytowego 

 

bez opłat 

11. Minimalna kwota do zapłaty 

naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart kredytowych 

i umową 5% min. 50,00zł 

12. 

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do 

zapłaty w przypadkach określonych w umowie o 

kartę za każde upomnienie/wezwanie 20,00 zł 

13. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na 

życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 

 

 
ROZDZIAŁ VI.   INNE CZYNNOŚCI I USŁUGI   

1 Zastrzeżenie dokumentów w Systemie Dokumenty Zastrzeżone  

1) osób posiadających rachunek w B-PBS 5 zł + VAT = 6,15 

zł 
2) osób nie posiadających rachunku w B-PBS 10 zł + VAT 

=12,30 zł 

 2 

1) Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej 

posiadaczem rachunku oraz osobom, które  uzyskały tytuł prawny do spadku po 

posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art.. 1052 k.c. 

15 zł 

 3 
1) Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt 2 7,80 zł. 

 

  4 Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych osobowych  w przypadku 

nie uzupełnienia ich w wyznaczonym przez Bank  terminie( w zależności od 

rzeczywistych kosztów) 

31zł17  

  5 Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych osobowych w przypadku nie 

uzupełnienia ich w wyznaczonym przez Bank terminie. 

- rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 
21.11.2011r. w sprawie 

opłat za udostępnienie 

danych z Rejestru 
Dowodów Osobistych i 

dokumentacji związanej z 

dowodami osobistymi 
(Dz.U.2012 poz. 75). 

                                                           
17  Wysokość opłaty wynika z Rozporządzenia RM z dnia 21.11.20111 w sprawie opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z 

dowodami osobistymi (Dz.U. 2012  poz.75) 
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 PRZECHOWYWANIE PRZEDMIOTÓW I 

PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  

(dot. Oddział w Elblągu) 

  
STAWKA  

1. Przyjęcie i  przechowanie w depozycie bankowym   

1) korzystanie  ze skrytki miesięcznie  od 

każdego depozytu 

(opłata pobierana  

w ostatnim dniu 

roboczym) 

10,00 zł + 

VAT = 

12,30 zł 

2) wydanie dodatkowego klucza na życzenie klienta  opłata jednorazowa 5,00 zł + 

VAT  

= 6,15 zł 

3) wymiana zamka i wydanie klucza na życzenie lub z winy klienta opłata jednorazowa 80,00 zł + 

VAT = 

98,40 zł 

 
 

 

 

 

ROZDZIAŁ VII.  INSTRUMENTY PŁATNICZE18
 

 

 BLIK  

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkownie BLIK miesięcznie 0,00 zł 

3. 

1) 

 

2) 

3) 

Opłata za wypłatę gotówki: 

w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych 

banków spółdzielczych 

w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 

w bankomatach za granicą 

   

za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

0,00 zł 

0,00 zł 

nie dotyczy 

4.  Wypłata gotówki w ramach usługi cash back za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

0,00 zł 

                                                           
18 Uchwała Zarządu Nr 14/10/2019 z dnia 01.10.2019r. 
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5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat 

 


