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Załącznik  nr 1                      

                                                                                                            do Uchwały nr 750 /2020 

                                                                                                               Zarządu  BS w Jarocinie  

z dnia 28.07.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa  prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone 

w walucie krajowej klientom 

Banku Spółdzielczego w Jarocinie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje: 

 

1. Prowizje i opłaty pobierane za czynności bankowe dotyczące klientów instytucjonalnych od dnia 

01.10.2020 r. 

2. Prowizje i opłaty pobierane za czynności bankowe dotyczące klientów indywidualnych od dnia 

01.10.2020 r. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Bank Spółdzielczy w Jarocinie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów 

indywidualnych oraz instytucjonalnych zgodnie z niniejszą „Taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi 

bankowe świadczone w walucie krajowej Klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie”. 

2. Pojęcia stosowane w niniejszej taryfie oznaczają: 

1) bank – Bank Spółdzielczy w Jarocinie, 

2) elektroniczny kanał dostępu – sposób komunikacji posiadacza rachunku z bankiem lub banku z 

posiadaczem na odległość, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń elektronicznych, 

obejmujący w szczególności serwis internetowy (eBO) udostępniany na podstawie odrębnej umowy, 

3) pakiet taryfowy – zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów, 

4) środek identyfikacji elektronicznej – zabezpieczenie przy użyciu którego bank uniemożliwia dostęp do 

systemu osobom nieuprawnionym. 

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na następujących zasadach: kwoty mniejsze od 0,5 

grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza zaokrągla się do pełnego grosza w górę. 

5. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły 

inaczej. 

6. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji 

lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej lub bezgotówkowej. 

7. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą, w 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku klienta, 

zgodnie z dyspozycją klienta. 

8. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach: 

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji, 

2) cyklicznie, 

3) w innych terminach wskazanych w niniejszej taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a 

bankiem. 

9. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust.8 pkt 2, pobierane są w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca: 

za prowadzenie rachunku, usługę bankowości elektronicznej,  telefonicznej informacji o saldzie oraz 

użytkowanie karty, z zastrzeżeniem, że w przypadku klientów indywidualnych opłaty nie są pobierane w 

miesiącu rozpoczęcia oraz miesiącu zakończenia korzystania z usługi świadczonej przez bank, a opłaty roczne 

są zwracane w części za niewykorzystany okres, jeżeli klient zrezygnował z usługi przed upływem roku od 

pobrania opłaty. 

10. Pakiet BS Extra przeznaczony jest dla organizacji społecznych, pożytku publicznego, fundacji i innych 

podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej. 

11. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej 

w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart 

płatniczych. 

12. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w 

regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 

13. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania 

poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku. 
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I. Operacje kasowe 
Punkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca 

stawka 
1. Wpłata gotówki na rachunek w innym banku (z wyjątkiem pkt. 2, 3, 4, 5, 6)   

a) a) do kwoty 1 000 zł Za każdą wpłatę 5,00 zł 

b) powyżej kwoty 1 000 zł Opłata naliczana od wartości 

transakcji 
0,70 % 

2. Wpłaty gotówki na rachunek Towarzystwa / Zakładu Ubezpieczeń; składki z 

tytułu ubezpieczeń oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Jarocinie - Bez opłat 

3. Wpłaty gotówki z tytułu należności za świadczone usługi:   
a) za gaz na rzecz PGNiG Obrót Detaliczny Sp. Z o.o. 

- do 1000 zł 

- powyżej 1000 zł 
 

 
4,00 zł 

0,7% od wpłacanej 

kwoty 

b) za energię elektryczną na rzecz Energa S.A. 

- do 1000 zł 

- powyżej 1000 zł 
 

 

4,00 zł 

0,7% od wpłacanej 

kwoty 

c)  na rzecz Przedsiębiorstwa PROMAX Sp. Jawna Ostrów Wlkp.  Baz opłat 

a) d) na rzecz Urzędu Miejskiego w Jarocinie (wpłaty z tytułu podatków od 

nieruchomości oraz opłaty za odpady komunalne) 

Za każdą wpłatę 

3,00 zł 

4. Wpłata gotówki za pośrednictwem systemu Expres ELIKSIR* 
Za każdą wpłatę 

0,70% nie mniej niż 

10,00 zł 

5. Wpłata gotówki za pośrednictwem systemu BlueCash 
Za każdą wpłatę 

0,70% nie mniej niż 

10,00 zł 

6.  Wpłata gotówki za pośrednictwem systemu SORBNET: 

a) do 1000 zł 

 
b) powyżej 1000 zł 

Za każdą wpłatę 

 

35 zł + 4,00 zł 

 
35 zł + 0,7% od kwoty 

transakcji  

7. Wypłata gotówki   jednorazowa  z kont rozliczeniowych banku (z wyjątkiem 

środków przelanych z lokaty terminowej) 
Opłata naliczana od wartości 

transakcji 

0,70% nie mniej niż 

10,00 zł 

8. Sporządzenie odpisu dokumentu w przypadku, gdy: 

Za każdy dokument 

 
a) a) klient określi datę dokonania operacji 5,00 zł 

b) b) klient nie określi daty dokonania operacji 10,00 zł 

9. Wymiana krajowych znaków pieniężnych wymagających liczenia, sortowania lub 
paczkowania 

Opłata naliczona od wartości 

transakcji 

2 % wartości 
wymiany, nie mniej 

niż 20,00 zł 

10. Za dokonanie /odwołanie zastrzeżenia w systemie Dokumenty Zastrzeżone 

Za każdy dokument 

 
a) a) dokumentów Klienta Banku Spółdzielczego w Jarocinie (osoba będąca 

Klientem BS w Jarocinie to osoba, której Bank prowadzi rachunek bankowy 
lub kredytowy) 

0 zł 

b) b) dokumentów osoby niebędącej Klientem Banku Spółdzielczego w Jarocinie 10,00 zł 

11. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby ( z wyjątkiem rachunku 

oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej) zlecone przez spadkobiercę Klienta 
Za zbiorczą informację 25,00 zł 

12. Poszukiwanie  rachunków – na nazwisko jednej osoby (z wyjątkiem rachunku 
oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej) zlecone przez Klientów. Opłata nie 

obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania nakłada ustawa o 

usługach płatniczych. 

Za zbiorczą informację 25,00 zł 

*) po udostepnieniu usługi przez Bank 

 

II. Prowizje i opłaty pobierane za czynności bankowe od klientów indywidualnych 

1. Rachunki płatnicze - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR) osób 

fizycznych nie korzystających z usług bankowości elektronicznej. 
 

Pkt. Wyszczególnienie 

czynności 

Tryb pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawka 

Rodzaj rachunku BS Start BS ROR BS 

Aktywni 

BS VIP A' VISTA 

Warunki prowadzenia 

rachunku 

Pakiet dla 

osób do 26 

roku życia, 

stałe 

wpływy 

Stałe wpływy 

min. 40,00zł z 

wynagrodzenia 

emerytury 

renty, 

Inne 

wpływy 

Stałe 

wpływy min 

6.000,00zł 

Osoby 

fizyczne, 

SKO 

PKZP 
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10,00 zł zasiłków. 

1. Prowadzenie rachunku 

płatniczego: 

a)na czas nieokreślony i/lub na 

czas określony powyżej 12 
miesięcy 

 

miesięcznie 

Bez opłat 3,00 zł 100,00 zł 5,00 zł Bez opłat 15,001 

b)na czas określony (do 12 

miesięcy) 

Jednorazowo /z 

góry/najpóźniej w 
dniu wpłynięcia 

pierwszej wpłaty na  

rachunek 

Nie dotyczy 
10 zł za każdy 

miesiąc 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

2. Wpłata gotówki: 

a)wpłata przez posiadacza 

b)wpłata przez osoby trzecie 

Opłata naliczana od   

transakcji 

 

1,00zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 

 

Bez opłat 
 

3,00 zł 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat 5,00 zł 

Opłata dodatkowa 

pobierana przy 
wpłatach 

dokonywanych w 

bilonie powyżej  
300 ,00 zł  

(dziennie) 

2 % max. 
100,00 zł 

2 % max.  
100,00 zł 

2 % max. 
100,00 zł 

2 % max. 
100,00 zł 

2 % max. 

100,00 zł (z 
wyłączeniem 

SKO) 

2 % max. 
100,00 zł 

3. Wypłata gotówki  Opłata naliczana od   
transakcji Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  

4. Polecenie przelewu: 

Za każdy przelew 

      
c) a) przelew ELIXIR - na 

rachunek prowadzony w 
innym banku  

2,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

d) b) przelew Expres ELIXIR - na 

rachunek prowadzony w innym 
banku (realizowany przez KIR)  

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e) c) przelew Blue Cash 

realizowany przez spółkę Blue 

Media S.A. 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

f) d) przelew SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

5. g) Polecenie przelewu 

wewnętrznego - na rachunek 
prowadzony w banku 

Za każdy przelew 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

6. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny: -   

 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

--------------------------------------------------------- 

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w    

innym banku, niż w pkt a) 
 

 

 

Bez opłat 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12,00 zł                                                                                                                                                   

 

 
7. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym 

(SWIFT), inny niż SEPA w walucie obcej i PLN:  

"Tryb normalny  

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 

euro 

------------------------------------------------------------------ 
    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w 

innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 

euro 

------------------------------------------------------------------ 
Tryb pilny 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w 
innym banku 

 

 

 
 

 

Bez opłat 
Bez opłat 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

40,00 zł 
75,00 zł 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bez opłat 

100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych w  pkt 7 lit b,   
 

 

8. 
 

 

 
 

 

 

Przelew pilny w walucie EURO do banków - 

uczestników systemuTarget2 

1) złożonych w formie papierowej 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  
    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w 

innym banku, niż w pkt a) 

 

 
 

 

Bez opłat 
60,00 zł 

 

9.  
Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w 

wykonaniu przekazów OUR  

 
80,00 zł 

 

 

10. Zlecenie stałe: Za każdą       
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a) przyjęcie zlecenia  
dyspozycję 

 
1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

- 

 

- 

 

a) b)modyfikacja/odwołanie zleceń 

stałych 
1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł - 

- 

 

c)realizacja zleceń stałych     

………………………….. 

- opłaty z tytułu ubezpieczeń 
zawartych w BS Jarocin, 

zlecenia wewnętrzne 

…………………………... 
- na rach oszczędnościowy 

RODZINA 500+) 

…………………………... 
- pozostałe zlecenia stałe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 zł 

 

1,00 zł 

 

1,00 zł 

 

1,00 zł 

 
- - 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - - 

0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł - - 

11. Polecenia zapłaty: 

Za każde polecenie 

 

 

1,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

 

1,00 zł 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 
a) przyjęcie do realizacji lub 

modyfikacja polecenia 
zapłaty 

b) realizacja polecenia zapłaty 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

12. 
Za otwarcie rachunku na czas 

określony  

Opłata jednorazowa 

/w dniu otwarcia 

rachunku/ 

Nie 

dotyczy 
10,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

1)opłata pobierana jednorazowo w dniu otwarcia rachunku płatniczego; 

2. Rachunki płatnicze - rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) osób 

fizycznych korzystających z usług bankowości internetowej eBO  

 
Pkt. Wyszczególnienie czynności Tryb 

pobierania 

opłaty 

Obowiązkowa stawka 

BS eStart BS eROR, 

ea'Vista 

BS 

eAktywni 

BS eVIP 

1. Usługa  bankowości elektronicznej/mobilnej (eBO): 

a)korzystający z pełnego pakietu eBO 
 

b)korzystający wyłącznie z usługi powiadamiania 

SMS (do 5 SMS-ów w miesiącu) 
 

miesięcznie 

 

Bez opłat 

 

3,00 zł 100,00 zł 

 

3,00 zł 

 

3,00 zł 3,00 zł 100,00 zł 3,00 zł 

c)korzystający wyłącznie z usługi powiadomienia 

SMS (powyżej 5 SMS za każdy kolejny) 
Za każdy kolejny 

SMS 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

2. Wpłata gotówki (z wyłączeniem SKO) 

a)wpłata przez posiadacza 
b)wpłata przez osoby trzecie 

Opłata naliczana 

od  transakcji 
1,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

Opłata dodatkowa 

pobierana przy 
wpłatach 

dokonywanych w 

bilonie powyżej 
300,00 zł 

(dziennie) 

2% max. 
100,00 zł 

2% max. 
100,00 zł 

2% max.  
100,00 zł 

2% max. 
100,00 zł  

3. Wypłata gotówki Opłata naliczana 

od transakcji Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  Bez opłat  

4. Polecenie przelewu  

Za każdy przelew 

    

a)przelew ELIKSIR - realizowany w usłudze 

bankowości elektronicznej na rachunek prowadzony 

w innym banku (w tym polecenie przelewu z datą 
przyszłą)  

0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 

b)przelew Expres ELIKSIR – realizowany  w usłudze 

bankowości elektronicznej na rachunek prowadzony 
w innym banku  

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c)przelew BlueCash – realizowany w usłudze 

bankowości elektronicznej przez Blue Media S.A. 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

d) przelew ELIKSIR złożony w formie papierowej w 
oddziale banku  

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e) przelew Expres ELIKSIR złożony w formie 

papierowej w oddziale banku  
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

f)przelew BlueCash złożony w formie papierowej w 
oddziale banku 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

g)przelew SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 35,00 zł 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego 

 

Za każdy przelew 
    

a) w usłudze bankowości elektronicznej na 
rachunek prowadzony w banku (w tym 

polecenie przelewu z datą przyszłą) 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
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b) złożony w formie papierowej (z wyłączeniem 

przelewu wymienionego w pkt. c ) 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c) złożony w formie papierowej na rachunek 

walutowy klienta prowadzony w banku (oplata 

obowiązuje od dnia udostępnienia usługi w 
bankowości elektronicznej- aktualnie 0,00 zł) 

 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:   

1) złożonych w formie papierowej 

 a) na rachunki bankowe klientów BS  
-------------------------------------------------------------------------------- 

   b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 ------------------------------------------------------------------------------ 
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

  a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin 

--------------------------------------------------------------------------------- 
   b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 

 

 

Bez opłat 
--------------------------------------------------------------------------------- 

12.00 zł 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bez opłat 

--------------------------------------------------------------------------------- 
0,50 zł 

 
7. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT), inne niż 

SEPA w walucie obcej i PLN :  

„Tryb normalny  

1) złożonych w formie papierowej 
    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

      - przekazy do równowartości5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowart. 5.000 euro 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 
      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
     -  przekazy przekraczające równowart 5.000 euro  

Tryb pilny 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 
 

 

 
 

 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 

40,00 zł 
75,00 zł 

 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 

40,00 zł 
75,00 zł 

 
Bez opłat 

100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych w pkt 

7, ppkt. 1) lit b, ppkt 2) lit b   
 

8.  

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników 

systemuTarget2  

1) złożonych w formie papierowej 

  a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  
  b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
   a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

   b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 

 
 

 

Bez opłat 
60,00 zł 

 

 
Bez opłat 

40,00 zł 

9. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów 

OUR 

80,00 zł 

10. Zlecenia stałe Za każdą 

dyspozycję 
    

a)w usłudze  bankowości elektronicznej     
a. założenie/modyfikacja/odwołanie zlecenia 

stałego 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b. realizacja zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 
b)w oddziale banku     

a. przyjęcie zlecenia 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 
b. modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 
c. realizacja zlecenia stałego 

 
- opłaty z tytułu ubezpieczeń zawartych w BS Jarocin 

 
- pozostałe zlecenia stałe 

 

    

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

14. Polecenie zapłaty 

 

Za każde 

polecenie 
1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

15. 

 

Powiadomienie  SMS dla klientów korzystających  z 

pełnego pakietu EBO                                                            

 

 

 

Powiadomienie  SMS (bankowość eBO): 

 
1) autoryzacja transakcji* poprzez sms Kod 

wysłanie pierwszych 3 /trzech/ sms Kodów w danym miesiącu jest 

bezpłatne, kolejne jak niżej 

0,00 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,00 zł 

2)2) hasło do logowania – SMS z hasłem do pierwszego 

logowania lub logowania po odblokowaniu 

Bez opłat Bez opłat 
 

Bez opłat 
 

Bez opłat 
 

3) usługi dodatkowe     
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a) informacja SMS o potwierdzeniu zlecenia 

(zrealizowany/odrzucony) 

 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

b) informacja SMS o zmianie salda 
(obciążenie/restart) 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

c) informacja SMS o logowaniu do systemu 

 
bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 

d) informacja SMS o stanie salda 
 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

e) SMS autoryzacyjny  wysyłany podczas 

autoryzacji przy logowaniu dwuetapowym 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

f) SMS autoryzacyjny innych operacji nie 
związanych ze zleceniami wychodzącymi 

(np. zmiana ustawień, blokowanie konta) 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

   16.     Wykonanie na wniosek klienta: Za każdą 
dyspozycję 

    

a) a) zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu     
          eBO realizowane w placówce Banku**                                                                                      

 

0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

u  b) ponowne przysłanie identyfikatora ID (nazwy  

           użytkownika)** 
0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

L  c) zmiana profilu użytkownika – eBO Token Pro 

 
0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

D d) zmiana/przełączenie profilu użytkownika eBO 

Token Pro 
0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17. Zmiana parametrów funkcjonowania usługi 
bankowości elektronicznej dokonana przez 

pracownika Banku: 

  

Za każdą zmianę 

    

a) zmiana limitów użytkownika  
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

b) zmiana/usunięcie/dodanie osób upoważnionych do 

obsługi rachunku za pomocą bankowości 

elektronicznej 

 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

18. Przesłanie środków dostępu do klienta Za każdą 
przesyłkę 

    

a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (listem 

poleconym) 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem 

odbioru (listem poleconym) 
25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

 
*) każda operacja wymagająca uwierzytelnienia (autoryzacja przelewu, zmiana ustawień, synchronizacja urządzeń, edycja kontrahentów itd.) 

**) opłata jest pobierana jeżeli zablokowanie środka identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta             

3. Rachunki płatnicze – konta oszczędnościowe* 

 
Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawka 

Rachunek oszczędnościowy 

NA PLUS 

 Rachunek oszczędnościowy 

RODZINA 500+ 
1. Prowadzenie rachunku płatniczego               

a)prowadzonego w placówce 

- 

 
1,00 zł Bez opłat 

b)poprzez usługę bankowości elektronicznej Miesięcznie  1,00 zł Bez opłat 

2. Wpłata gotówki Za każdą wpłatę Bez opłat Bez opłat 
4. Wypłata gotówki Pierwsza transakcja 

w miesiącu (liczona 

łącznie )  obciążająca 

rachunek jest bez 
opłat.                               

10,00 zł 5,00 zł 

5. Polecenie przelewu:   
a) przelew ELIXIR - na rachunek 

prowadzony w innym banku 10,00 zł 5,00 zł 

b) przelew Ekspres ELIXIR na rachunek 
prowadzony w innym banku  

10,00 zł 10,00 zł 

c) przelew BlueCash – realizowany przez 

spółkę Blue Media S.A. 
10,00 zł 10,00 zł 

d) przelew SORBNET 35,00 zł 35,00 zł 

6. Polecenie przelewu wewnętrznego -  na 
rachunek prowadzony w banku 

10,00 zł 5,00 zł 

7. Zlecenia stałe Za każde zlecenie   

a) przyjęcie zlecenia 0,00 zł 0,00 zł 

b) modyfikacja/odwołanie zleceń stałych 0,00 zł 0,00 zł 

c)   realizacja zleceń stałych 10,00 zł 10,00 zł 

* dla czynności nie wymienionych w powyższych tabelach stosuje się opłaty i prowizje ujęte w obowiązującej Taryfie prowizji i opłat(…)dla pakietu BS 

eROR oraz części 6- Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych klientów indywidualnych. 
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4. Konto TAK 

 
Nazwa opłaty Opłata/prowizja** 

Prowadzenie rachunku płatniczego* 1,00 zł 

Usługa  bankowości elektronicznej (eBO) Bez opłat 

Polecenie przelewu: 

1) w kwocie poniżej 1 000 000,00 zł: 
a) złożonych w formie  papierowej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie Express Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie BlueCash 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie SORBNET 
b) złożonych w formie elektronicznej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie Express Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie BlueCash 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie SORBNET 

2) w kwocie od 1 000 000,00 zł (wyłącznie przez SORBNET)  

 

 

 

0,00 zł 
5,00 zł 

 

10,00 zł 
 

10,00 zł 

35,00 zł 
 

0,00 zł 

 
0,50 zł 

 

10,00 zł 
10,00 zł 

35,00 zł                                                                  

 
35,00 zł 

 

Zlecenie stałe: 
a) złożone w formie papierowej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w bankach innych , niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

b) złożone w formie elektronicznej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w innych bankach , niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

c) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

− złożona w formie papierowej 

− złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

d) odwołanie zlecenia stałego: 

− złożone w formie papierowej 

− złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

 

0,00 zł 

 

1,50 zł 
 

0,00 zł 

 
0,50 zł 

 
2,00 zł 

Bez opłat 

 
3,00 zł 

Bez opłat 

Polecenie zapłaty: 

a) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 

b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 

c) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 
na korzystanie z polecenia zapłaty 

 

2,00 zł 

1,00 zł 

 
5,00 zł 

 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł 

Wysłanie wyciągu bankowego : 

a) w formie papierowej: 

− jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

− jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

b) poprzez  elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta 

 

 
2,00 zł 

0,00 zł 

                             0,00 zł 

Za zmianę , odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

wkładu na wypadek śmierci  

 
20,00 zł 

Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł 

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 

 
*bez dodatkowych warunków do spełnienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o     określonej wartości, wpływ wynagrodzenia czy obowiązek         

aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej. 

**dla czynności nie wymienionych w powyższych tabelach stosuje się opłaty i prowizje ujęte w obowiązującej Taryfie prowizji i opłat(…)dla pakietu BS   
eROR oraz części 6- Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych klientów indywidualnych. 

 

 

Karty wydane do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, w tym podstawowego rachunku 

płatniczego (debetowe z funkcją zbliżeniową) 

  

  

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 
Tryb pobierania 

opłaty 
STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 

    Mastercard / VISA do  

    Konta TAK! 

      0 zł w przypadku dokonania minimum 
jednej transakcji bezgotówkowej kartą w       
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1. Obsługa karty debetowej miesięcznie miesiącu kalendarzowym, w przeciwnym 
wypadku - 5 zł 

      

2. Wydanie karty płatniczej za każdą kartę 0,00 zł 

3. Wypłata gotówki: 
za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

  

  
1) w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych 
banków spółdzielczych 

bez opłat 

  2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1) 1,50 zł 

  3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1   1,00 zł 

  4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy 
użyciu terminala POS) 1) 

naliczana od wypłacanej 
kwoty 

3% min. 4,50 zł 

  5) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 
członkowskich EOG 2) 

3% min. 10 zł 

4. 
Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG) 

naliczana od wypłacanej 
kwoty 

1,00 zł 

5. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back 

za każdą wypłatę, 
pobierana  

0,00 zł 
w dniu rozliczenia 

operacji 

6. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę   
  1) sieci SGB   4,50 zł 

  2) innych, niż wskazane w pkt 1   7,00 zł 

8. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie   

  1) sieci SGB   1,00 zł 

  2) innych, niż wskazane w pkt 1   1,50 zł 

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych miesięcznie 2,00 zł 

10. 
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 

za każdą przesyłkę 45,00 zł 

11. Transakcja bezgotówkowa: 

- 

  

  1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; bez prowizji 

  
2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich 
EOG; 

bez prowizji 

  
3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych (na terytorium 
innego państwa członkowskiego EOG); 

bez prowizji 

12. 
Opłata za przewalutowanie transakcji dokonanej w 
walucie innej niż PLN 

naliczana od kwoty 
transakcji, pobierana w 
dniu rozliczenia operacji 

karta Visa - 3%                   
  karta Mastercard - bez opłat 

1)     

 
1) Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS. 

2) Państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.   

5. Podstawowy rachunek płatniczy 

 
Pkt. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązkowa stawka 

1. Prowadzenie rachunku płatniczego - Bez opłat 

2. Usługa  bankowości elektronicznej  - Bez opłat 

3. Wpłata gotówki - Bez opłat 
4. Polecenie przelewu  

 

Pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym, 
liczonymi łącznie z dyspozycjami z 

ust 5, ust.6 pkt a), ust.7 pkt 1, ust.9 

pkt 1b, 2c bez opłat             

              bez opłat 
 

 
a)przelew ELIKSIR - w usłudze eBO na rachunek 

prowadzony w innym banku (w tym polecenie przelewu 

z datą przyszłą)  

0,50 zł 1) 

b)przelew Expres ELIKSIR - w usłudze eBO na rachunek 

prowadzony w innym banku  
10,00 zł 

 

c)przelew BlueCash – w usłudze eBO na rachunek 

prowadzony w innym banku 
10,00 zł 

d) przelew ELIKSIR złożony w formie papierowej w 

oddziale banku  
5,00 zł1) 

e) przelew Expres ELIKSIR złożony w formie 

papierowej w oddziale banku  
10,00 zł 
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f)przelew BlueCash złożony w formie papierowej w 

oddziale banku 
10,00 zł 

e)przelew SORBNET  
a. w kocie wyższej lub równej 1 mln zł 20,00 zł 

 

b. w kwocie niższej niż 1 mln zł 30,00 zł
 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego: - 0,00 zł1) 

 

6. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT) inne niż SEPA w walucie obcej 

i PLN:  

„Tryb normalny  

1) złożonych w formie papierowej 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  
      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartości 5.000 euro 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowart. 5.000 euro 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
     -  przekazy przekraczające równowart 5.000 euro  

Tryb pilny 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 

 

 

 

 
 

 

Bez opłat 
Bez opłat 

 
40,00 zł 
75,00 zł 

 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 

40,00 zł 
75,00 zł 

 

Bez opłat 
100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do 

opłat określonych w pkt 6 ppkt 1) lit b, ppkt 

2) lit b   

 

7. 

 

 

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemuTarget2  

1) złożonych w formie papierowej 
  a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

  b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 
2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

   a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

   b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 

 

 
Bez opłat 

60,00 zł 

 
 

Bez opłat 

40,00 zł 

8. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów OUR 80,00 zł 

9. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zlecenie stałe  

 

 

 

1)w usłudze  bankowości elektronicznej  

 
Pięć dyspozycji w miesiącu 

kalendarzowym, 

liczonymi łącznie z dyspozycjami z 
ust 4 pkt a, d, ust.5 , ust.6 pkt a, 

ust.7 pkt 1 bez opłat                

 

 
a) założenie/modyfikacja/odwołanie zlecenia 

stałego 
0,00 zł 

b) realizacja zlecenia stałego1) 

a. na rachunek prowadzony w banku 
b. na rachunek prowadzony w innym banku 

 

0,50 zł 
0,50 zł 

2)w oddziale banku  
a) przyjęcie zlecenia 0,00 zł 
b) modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł 
c) realizacja zlecenia stałego1) 

a. na rachunek prowadzony w banku 
b. na rachunek prowadzony w innym banku    

 

3,00 zł 
3,00 zł 

10. Polecenie zapłaty 

 

- 
Bez opłat 

11. Powiadomienie  SMS dla klientów korzystających  
tylko z  USŁUGI  SMS Za każdy komunikat 0,50 zł 

12.  

    

Powiadomienie  SMS dla klientów korzystających  

tylko z  pełnego pakietu EBO 

  

1)autoryzacja transakcji* poprzez  sms Kod 

 

Za każdy komunikat wysłanie pierwszych 5 /pięciu/ sms Kodów 

w danym miesiącu jest bezpłatne,  
kolejne 0,30 zł 

2) hasło do logowania – SMS z hasłem do pierwszego  

logowania lub logowania po odblokowaniu, 

- Bez opłat 

 

   3) usługi dodatkowe 

Za każdy komunikat 

 

 

a) informacja SMS o potwierdzeniu zlecenia 

(zrealizowany/odrzucony) 

0,30 zł 

b) informacja SMS o zmianie salda 

(obciążenie/restart) 
0,30 zł 

c) informacja SMS o logowaniu do systemu 

 
Bez opłat 

d) informacja SMS o stanie salda 

 
0,30 zl 
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e) SMS autoryzacyjny  wysyłany podczas 

autoryzacji przy logowaniu dwuetapowym 
0,30 zł 

  f) SMS autoryzacyjny innych operacji nie związanych 

ze zleceniami wychodzącymi (np. zmiana ustawień, 
blokowanie konta) 

0,30 zl 

13.     Wykonanie na wniosek klienta Za każdą dyspozycję 
 

a)  a) zablokowanie kanału dostępu* 
                                                                                      

Za każdą dyspozycję 
 

5,00 zł 

   b) ponowne  udostepnienie identyfikatora ID (nazwy     

użytkownika)* 

  c) odblokowanie kanałów dostępu* 
j) *opłata jest pobierana  jeżeli zablokowanie środka 

identyfikacji elektronicznej nastąpiło z winy klienta 

 

 

5,00 zł 

14. Zmiana parametrów funkcjonowania usługi bankowości 
elektronicznej dokonana przez pracownika banku 

 
5,00 zł 

15. Przesłanie identyfikatora ID do klienta Za każdą przesyłkę 
 

a) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru 
(listem poleconym) 

Za każdą przesyłkę 
10,00 zł 

b) za pomocą poczty kurierskiej w kraju  
25,00 zł 

c) za granicę, drogą pocztową za potwierdzeniem 

odbioru (listem poleconym) 

 
25,00 zł 

16. Wycofanie na wniosek klienta autoryzowanej transakcji Za każdą dyspozycję 
5,00 zł 

 

1) opłata wliczana do limitu 5 bezpłatnych transakcji, o których mowa w art. 59ie ust.2 ustawy o usługach płatniczych 
 

6. Pozostałe czynności związane z obsługą podstawowego rachunku płatniczego 
 

Pkt. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązkowa stawka 

.  
1. 

Sporządzenie i wysłanie wyciągu 

Za każdą czynność 
 

 

 

a) udostępnienie wyciągu w usłudze  Bez opłat 

b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w 
miesiącu w placówce prowadzącej rachunek 

 

 - dla klientów korzystających z eBO  5,00 zł 

- dla klientów nie korzystających z eBO Bez opłat 

c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  

- dla klientów korzystających z usługi eBO 5,00 zł 

- dla klientów nie korzystających z usługi eBO Bez opłat 

d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w 

miesiącu lub po każdej zmianie salda 
5,00 zł 

2. 
Sporządzenie kopii: 

Za każdy dokument 

  

a) wyciągu bankowego 5,00 zł 

b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 

c) umowy, karty wzorów podpisu… 5,00 zł 

3. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie 
rachunku 

Miesięcznie  
 

10,00 zł 

4. Sporządzenie zestawienia transakcji Za każdy rozpoczęty miesiąc 
5,00 zł 

5. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku 

(wysokość salda, posiadanie rachunku, 

zajęcia komornicze, stan oszczędności ) Za każde zaświadczenie 
 

 

 
 

 

a) w oparciu o aktualny stan r – ku  10,00 zł 

b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 15,00 zł 

c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 
30,00 zł 

 

6. Ustanowienie pełnomocnictwa / zmiana karty wzorów 
podpisów /zmiana danych osobowych: 

………………………………………………………… 

nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisów 
w przypadku gdy już pobrano opłatę za zmianę 

pełnomocnictw, 

nie pobiera się opłaty za zmianę danych osobowych, 
wynikającą z wymiany dowodu osobistego 

 
 

Za każdą dyspozycję 

 

 
5,00 zł 
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7. Poinformowanie o uzasadnionej odmowie wykonania 

zlecenia 

 

Za każde zawiadomienie 10,00 zł 

8. 
 

Dokonanie blokady środków  na rachunku zgodnie z 
dyspozycją klienta na rzecz: 

Za każdą blokadę 
 

 

a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b) innego podmiotu 10,00 zł 

UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z 

prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, karno-

skarbowym, sądowym 

 

9. 

Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążenia 

rachunku klienta na rzecz: 
Za każde pełnomocnictwo 

 
 

a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela 

rachunku) 
20,00 zł 

10 
Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i 

odwrotnie 
Za każdą dyspozycję 15,00 zł 

11. Za każde wysłane wezwanie do uregulowania zaległych 

należności (Wezwanie do zapłaty) 
Za każde wezwanie 0,00 zł 

12. 
Za przyjęcie /zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza 

rachunku na wypadek śmierci 
Za każdą czynność 30,00 zł 

13. Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

 

7. Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych klientów indywidualnych 

 
Pkt.  Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 

1. Sporządzenie i wysłanie wyciągu   
a) udostępnienie wyciągu w usłudze  eBO Bez opłat 

b) odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce 
prowadzącej rachunek  

− dla klientów korzystających z usługi  eBO 5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi  eBO Bez opłat 

c) wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  

− dla klientów korzystających z usługi eBO   5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi  eBO Bez opłat 

d) wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej 
zmianie salda 

5,00 zł 

2. Sporządzenie kopii: Za każdy dokument  

a) wyciągu bankowego 5,00 zł 

b) każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 

c) umowy, karty wzorów podpisu… 5,00 zł 

3.   Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku Miesięcznie 10,00 zł 

4. 
Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej, czeków       i 

blankietów czekowych 
Za każde zgłoszenie 20,00 zł 

5. Umorzenie utraconej książeczki Za każdą książeczkę 10,00 zł 

6. Wystawienie nowej: Za każdą książeczkę  

a) książeczki oszczędnościowe 10,00 zł 

b) książeczki czekowej lub blankietów czekowych 5,00 zł 

7. 
Za przyjęcie /zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku na 

wypadek śmierci 
Za każdą czynność 30,00 zł 

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

9. Przyjęcie czeku do inkasa Za każdą dyspozycję 30,00 zł 

10. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku (wysokość salda, 

posiadanie rachunku, zajęcia komornicze, stan oszczędności ) 

 

Za każde zaświadczenie 
 

a) w oparciu o aktualny stan r – ku  30,00 zł 

b) w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 40,00 zł 

c) w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 50,00 zł 

11. Ustanowienie pełnomocnictwa / zmiana karty wzorów podpisów /zmiana 
danych osobowych: 

Za każdą dyspozycję 
 

10,00 zł 
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8. Karty płatnicze 

Karty debetowe 

 
Pkt. Wyszczególnienie 

czynności 

Tryb 

pobiera-

nia opłat 

Obowiązująca stawka 

Karty zblizeniowe 

Mastercard do 

podstawowego 

rachunku 

płatniczego 

Master card VISA VISA  

„młodzieżowa” 

Mastercard 

„młodzieżowa”  

1. Wydanie karty płatniczej 
a)pierwszej 

b)kolejnej dla wskazanej 

osoby  

 
 

Jednorazow

o  

 
Bez opłat 

 

 
Bez opłat 

 

3,00 zł 

 
Bez opłat 

 

3,00 zł 

 
Bez opłat 

 

3,00 zł 

 
Bez opłat 

 

3,00 zł 

2. Wydanie nowej karty 
płatniczej w miejsce 

uszkodzonej/utraconej na 

wniosek użytkownika  

Za każdą 
kartę 

Bez opłat 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3. Wznowienie karty 

płatniczej (wraz z 

dostarczeniem karty) 

Za każdą 

kartę Bez opłat 7,00 zł 7,00 zł  7,00 zł  7,00 zł  

4. Zastrzeżenie karty - Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej Miesięcznie  

0,00 zł 

2,00 zł pod warunkiem dokonania 
transakcji bezgotówkowych za 

min. 500 zł. W przypadku 

niespełnienia w/w warunku 
opłata wynosi 7,00 zł miesięcznie 

1,50 zł pod warunkiem dokonania 
transakcji bezgotówkowych  min. 5 

operacji w miesiącu. W przypadku 

niespełnienia w/w warunku opłata 
wynosi 5,00 zł miesięcznie 

 

6. Zmiana limitów operacji 
bezgotówkowych lub 

wypłat gotówki na 

Za każdą 
zmianę 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

……………………………………………………………………………. 

nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisów  w przypadku gdy 

już pobrano opłatę za zmianę pełnomocnictw 
nie pobiera się opłaty za zmianę danych osobowych, wynikająca z 

wymiany dowodu osobistego 

12. 
Wydanie portfela do wrzutni 

Za każdą czynność 
50,00 zł 

13. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 

14. Poinformowanie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia Za każde zawiadomienie 10,00 zł 

15. Dokonanie blokady środków  na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta na 

rzecz: 

 

Za każdą blokadę 
 

a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b) innego podmiotu 30,00 zł 

UWAGA: opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym 
postępowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym 

 

16. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążenia rachunku klienta na 

rzecz: 

 

Za każde pełnomocnictwo 
 

a) Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b) innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 20,00 zł 

17. Za zamianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Za każdą dyspozycję 30,00 zł 

 
18. 

Opłata za administrowanie składkami polis PZU Życie zawartych w Banku 
Spółdzielczym w Jarocinie : 

Za każdą dyspozycję, pobierana 

w dniu przekazywania składki 

do PZU Życie 

 

 

Polisy Typ Plus 712116178 
 

4,00 zł 

Polisy Typ Plus 712116165 3,49 zł 

19. 
Za każde wysłane do kredytobiorców i poręczycieli wezwanie do 

uregulowania zaległych należności (Wezwanie do zapłaty) 
Za każde wezwanie 0,00 zł 

20. 

Założenie/zerwanie lokaty terminowej   

a)w usłudze  eBO  0,00 zł 

b)w oddziale banku  0,00 zł 

21. Opłata za realizację przelewu z tytułu przekazywania środków na realizację 

tytułu wykonawczego  
Za każdy przelew 10,00 zł 

22.    Opłata za wycofanie z rozliczenia zlecenia płatniczego 
 

Za każdą dyspozycję 20,00 zł 

23.  Opłata za wysyłkę dokumentu na żądanie klienta listem zwykłym Za każdą wysyłkę 5,00 zł 
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wniosek klienta 

7. Wypłata gotówki:  

Za każdą 

wypłatę, 
pobierana 

w dniu 

rozliczenia 
operacji 

 

     
a)w bankomatach sieci 

SGB oraz BPS i 

zrzeszonych Bankach 
Spółdzielczych 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b)w kasach banków SGB 

(przy użyciu terminala 

POS) 

Bez opłat 2,00 zł 2,00 zł  2,00 zł  2,00 zł  

c)w bankomatach w kraju 

innych niż wskazane w 

pkt. 7a 

Naliczane 
od 

wypłacanej 

kwoty, 
pobierane 

w dniu 

rozliczenia 
operacji 

Pięć 

rozliczonych 

wypłat w 
miesiącu 

kalendarzowym 

bez opłat, każda 
kolejna 2,00 zł 

2% min    5,00 

zł  

2% min  5,00 

zł 
2% min  5,00 zł               2% min    5,00 zł  

d)w kasach innych 

banków niż wskazane w 
pkt 7b.(przy użyciu 

terminala POS) 

Bez opłat 3% min 4,50 zł 
3% min 4,50 

zł 
3% min  4,50 zł 3% min     4,50 zł 

e)w bankomatach za 

granicą na terenie EOG Nie dotyczy 2% min 5zł  2% min 5zł 2% min 5zł 2% min 5zł  

f)w bankomatach za 

granicą poza terenem EOG Nie dotyczy 
3% min  

10,00 zł 

3% min 10,00 

zł 
3% min 10,00 zł 

3% min 

         10,00 zł 

g) w kasach za granica 
(przy użyciu terminala 

POS) 

 
 

3% min  

10,00 zł 

3% min  

10,00 zł 

3% min  

10,00 zł 

3% min  

10,00 zł 

g)wypłata gotówki w 

ramach usługi cash back 

Za każdą 

wypłatę, 
pobierana 

w dniu 

rozliczenia 
operacji 

0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

8. Wysłanie karty i/lub PIN 

opłata 

jednorazow
a 0,00 zł 

7,00 zł    

 
7,00  zł 

 
7,00  zł   

 
7,00  zł         

9. 
Wydanie nowego numeru 
PIN na żądanie klienta 

Za każdy 
numer PIN 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10. Zmiana PIN w 

bankomacie 

Za każdą 

zmianę 
     

a)sieci SGB 
 

0,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

b)innych niż wskazane w 

pkt 10 a) 
0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

11. Sprawdzenie salda w 
bankomatach 

Za każdą 
dyspozycję 

sprawdzeni
a 

     

a)sieci banków SGB 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł  1,00 zł  1,00 zł  

b)w bankomatach banków 

obcych 
0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

12. 
Sporządzenie zestawienia 
transakcji płatniczych 

Miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

13. 

Przesłanie zestawienia 

transakcji płatniczych na 
życzenie Klienta 

a)pocztą na adres 

korespondencyjny 
b)na adres poczty 

elektronicznej 

Za każde 
zestawienie 

0,00 zł 

 

 

 
5,00 zł   

 

0,00 zł 

 

 

 
 5,00 zł  

 

0,00zł   

 

 

 
5,00  zł    

 
0,00 zł 

 

 

 
5,00  zł    

 

0,00 zł  

14. 

Ekspresowe przesłanie 

karty lub PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 

dni roboczych) 

 

Za każdą 

przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

15. 

Transakcja 

bezgotówkowa: 

1) dokonywana na 
terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokonywana poza 
terytorium państw 

członkowskich EOG; 

3) transgraniczna 
transakcja płatnicza przy 

użyciu karty debetowej do 

płatności 
bezgotówkowych ( na 

terytorium innego państwa 

- 

 

bez prowizji 

 
 

nie dotyczy 

 
 

bez prowizji 

 

bez prowizji 

 
    bez prowizji 

 

    bez prowizji 

 

bez prowizji 

 
 

bez prowizji 

 
 

bez prowizji 

 

bez prowizji 

 
 

bez prowizji 

 
 

bez prowizji 

 

bez prowizji 

 
 

bez prowizji 

 
 

bez prowizji 
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członkowskiego EOG)
2
; 

16. Opłata za 

przewalutowanie  
transakcji dokonanej  w 

walucie innej niż PLN 

Naliczana 

od kwoty 
transakcji, 

pobierana 

w dniu 
rozliczenia 

operacji 

Bez opłat 3% 3% 3% 3% 

 
1)     zwolnienie z opłat obowiązuje dla kart wydanych lub wznowionych po dniu 28.02.2018 r. (decyduje data podpisania umowy lub 

złożenia wniosku) 
2)    państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
3)       obowiązuje dla nowych klientów od dnia 08.08.2018 r. oraz dla kart wznowionych od 01.11.2018,  a dla dotychczasowych klientów od 

dnia 01.04.2019 r. 

 

Karty kredytowe 

 

Pkt. 
  

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawka 

Mastercard VISA Mastercard Gold 
1. Wydanie karty płatniczej Za każdą kartę    

a)głównej 60,00 zł 60,00 zł 0,00 zł 

b)dołączonej 60,00 zł 60,00 zł 0,00 zł 

2. Wydanie na wniosek posiadacza/użytkownika 

nowej karty płatniczej (w miejsce utraconej, 
duplikatu karty z PIN lub bez PIN) 

Za każdą kartę 
30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

3. Obsługa karty kredytowej  Opłata roczna 

pobierana od 

drugiego roku 
użytkowania karty 

60,00 zł 60,00 zł 150,00 zł 
1 

4. Wznowienie karty Za każdą kartę 60,00 zł 60,00 zł - 

5. Wypłata gotówki - opłata naliczana od wartości 
transakcji 

Miesięczna od 
kwoty transakcji, 

pobierana w dniu 

rozliczenia 
transakcji 

   

a)w bankomatach: SGB i zrzeszonych Banków 
Spółdzielczych, BPS i zrzeszonych Banków 

Spółdzielczych 

4,00% min.10,00 zł 4,00% min.10,00 zł 4,00% min.10,00 zł 

b)w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,00% min.10,00 zł 4,00% min.10,00 zł 4,00% min.10,00 zł 
c)w kasach innych banków niż wskazane w pkt 
5b) 

 
4,00% min.10,00 zł 4,00% min.10,00 zł 4,00% min.10,00 zł 

d)w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 

5a) 

Naliczane od 

wypłacanej kwoty, 

pobierane w dniu 
rozliczenia operacji 

4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 

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

 
f)w kasach za granicą  4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 

6. Zmiana PIN w bankomacie Za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

7. Opłata za wydanie nowego PIN-u Za każdy numer PIN 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8. Zmiana limitu kredytowego - 25,00 zł  25,00 zł  25,00 zł  

9. Minimalna kwota do zapłaty 

Naliczana zgodnie z 

regulaminem 
funkcjonowania kart 

kredytowych i 

umową 

5,00 % min 50,00 zł 5,00 % min 50,00 zł 5,00 % min 50,00 zł 

10. 

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji 

płatniczych na życzenie klienta : 

a) pocztą na adres korespondencyjny 
b) na adres poczty elektronicznej 

 

Za każde 

zestawienie 

5,00  zł  

0,00 zł 

5,00  zł    

0,00 zł            

5,00  zł   

0,00 zł              

11. 
Awaryjne wydanie karty zastępczej poza 

granicami kraju 
Za każdą kartę - - 

Równowartość  

148 EUR 
2 

12. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju Za każdą wypłatę - - 
Równowartość  

95 EUR 
2
 

13. 
Opłata za przewalutowanie  transakcji dokonanej 

kartą Visa w walucie innej niż PLN 
 

3,00% 3,00 % 3% 

14. 

Ekspresowe przesłanie karty lub PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) 
 

Za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00 zł 

15. 

Sprawdzenie salda w bankomatach 
Za każdą dyspozycję 
sprawdzenia 

   

a)sieci banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł  

b)w bankomatach banków obcych 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
1)opłata naliczana po roku, uzależniona od kwoty dokonanych transakcji–opłata nie jest pobierana jeśli w ciągu roku klient dokona transakcje 

bezgotówkowe na kwotę 24 tyś. zł. Opłata naliczana jest z dołu, po każdym roku ważności karty (pierwszej i wznowionych), naliczana za każdą kartę. 
2)określana wg kursu sprzedaży dewiz z tabeli kursów SGB-Banku S.A. z dnia rozliczenia wypłaty. 
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Karty przedpłacone 
 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Mastercard 

      1. Wydanie karty płatniczej i numeru PIN Za każdą kartę 25,00 zł 

   2. Zasilenie rachunku karty - Bez opłat 

   3. Kwota minimalnej pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 

   4. Obsługa  karty debetowej - Bez opłat 
   5. Zmiana PIN w bankomatach Za każdą zmianę  

a) sieci SGB 6,00 zł 

b) innych niż wskazane pkt. a) 10,00 zł 

   6. Wypłata gotówki:  

Za każdą wypłatę, pobierana 

w dniu  rozliczenia operacji 
 

 

 

a) w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków 
Spółdzielczych 

Bez opłat 

b) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 1,50 zł 

c) w kasach innych banków w kraju niż wskazane w pkt 6 b)                
(przy użyciu terminala POS) 

Opłata naliczana od wartości 
transakcji 3,00 % min 4,50 zł 

d) w bankomatach  w kraju, innych niż wskazane w pkt 6a)   

Naliczane od wypłacanej  

kwoty, pobierane w dniu 
rozliczenia operacji 

2% min 5,00 zł 

e) w bankomatach za granicą na terenie EOG 2% min 5,00 zł 

f) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3,00% min 10,00 zł 

 g) w kasach za granica przy użyciu terminala POS  3,00% min 10,00 zł 

  7. 

Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych: 

a)pocztą na adres korespondencyjny 

b)na adres poczty elektronicznej 

Miesięcznie 

 

5,00 zł 
Bez opłat 

 

  8. 

Transakcje bezgotówkowe 
1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG; 

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa  

członkowskiego       EOG); 

- 

Bez prowizji 

9. 

Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych) 
 

Za każdą przesyłkę 45,00 zł 

1) państwo członkowskie EOG – państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 

 

9. Instrumenty płatnicze 

 

Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie 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 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu  

rozliczenia operacji 
bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego 
za każdą zmianę limitu bez opłat 

 

III. Opłaty i prowizje pobierane za czynności bankowe od klientów instytucjonalnych 

1. Czynności związane z obsługą rachunków bieżących klientów instytucjonalnych nie 

korzystających z bankowości internetowej 

 

    Pkt Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawki 

BS Standard     BS Extra     BS Rolnik 

   1. Otwarcie rachunku 
Jednorazowo w 

dniu podpisania 
15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 
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umowy 

2. Prowadzenie rachunku 

Miesięcznie  

   
a)podstawowego 10,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

b)pomocniczego (opłata nie pobierana dla rachunków organów 
administracji samorządowej) 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

3. Wpłata gotówki: Opłata naliczana 

od wartości 
transakcji 

   
a)wpłata gotówki na własny rachunek podmiotu gospodarczego 

prowadzony w banku (nie dotyczy osób trzecich) 
0,30 % 

min 5,00 zł 

0,30 % 

     min 5,00 zł 
0,30 % 

min 5,00 zł 
b)wpłata na rachunek podmiotu gospodarczego prowadzony w 

banku dokonana przez osoby trzecie 

0,30 % 

     min 5,00 zł 
0,30 % 

    min 5,00 zł 
0,30 % 

     min 5,00 zł 
c)opłata dodatkowa pobierana przy wpłatach dokonywanych w 

bilonie powyżej 300 zł (dziennie) 

2 %  

max 100 zł 

2 %  

max 100 zł 
2 %  

max 100 zł 
4. Wyplata gotówki z rachunku RB prowadzonego w banku (nie 

dotyczy osób trzecich): 

Opłata naliczana 

od wartości 
transakcji 

   

a)do 50 000 zł 
0,30 %  

min. 5,00 zł 

0,30 %  

min. 5,00 zł 5,00 zł 

b)powyżej 50 000 zł – awizowane do godz. 11.00 dnia 

poprzedzającego wypłatę 
0,30 % 0,30 % 5,00 zł 

c)awizowane pow. 50 000 zł i nieodebrane  0,50 % 0,50 % 0,50 % 

 d)nieawizowane pow. 50 000 zł  0,50 % 0,50 % 0,50 % 

5. Wypłata gotówki z rachunku RB na rzecz osób trzecich: Opłata naliczana 

od wartości 

transakcji 

   

a)do 50 000 zł 
0,30 % 

min. 3,00 zł 

0,30 %  

min. 3,00 zł 
0,30 %  

min. 3,00 zł 
b)pow. 50 000 zł – awizowane do godz.11:00 dnia 
poprzedzającego wypłatę 

0,30 % 0,30 % 0,30 % 

c)awizowane pow. 50 000 zł i nieodebrane 0,50 % 0,50 % 0,50 % 

d)nieawizowane pow. 50 000 zł  0,50 % 0,50 % 0,50 % 

6. Polecenie przelewu: Za każdy 

przelew 
   

a)na rachunek prowadzony w banku (przelew wewnętrzny) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b)na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem 

systemu ELIKSIR 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

c)na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem 

systemu Expres ELIXIR 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

d)na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem 

systemu BlueCash 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e)przelew na konto techniczne Karty Kibica KKS Lech 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
f)realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem 

systemu SORBNET 

35,00 zł 

 
35,00 zł 

 
35,00 zł 

7. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny: -   

 
    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

--------------------------------------------------------- 

     b) na rzecz klientów posiadających rachunki w    innym banku, niż w pkt a) 
 

 

 
Bez opłat 

------------------------------------------------------------------------ 

12,00 zł                                                                                                                                                   

8. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT) inne niż SEPA w 

walucie obcej i PLN:  

"Tryb normalny  
    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 

      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tryb pilny 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 
 

 

 

 
Bez opłat 

Bez opłat 

------------------------------------------------------------------------ 
 

40,00 zł 

75,00 zł 
------------------------------------------------------------------------ 

Bez opłat 
100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych 

w pkt 8  lit b   

 

 

9. 

 
 

 

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemuTarget2 

1) złożonych w formie papierowej 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  
    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 

 

 

Bez opłat 
60,00 zł 

 

 10. Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów OUR  80,00 zł 

 

11. Zlecenia stałe, zmienne: Za każdą 

dyspozycję 
   

a)przyjęcie zlecenia 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

b)modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 
c)realizacja zleceń stałych 
……………………………………………………………………

. 

- opłaty z tytułu ubezpieczeń zawartych w BS Jarocin, zlecenia 

   

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
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wewnętrzne 

…………………………………………………………………… 

- pozostałe zlecenia stałe 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

d)realizacja zleceń zmiennych 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

12. 

Polecenie zapłaty: 

a) przyjęcie do realizacji lub modyfikacja polecenia 
zapłaty Za każde 

polecenie 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

b) realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

  

2. Czynności związane z obsługą rachunków bieżących klientów instytucjonalnych korzystających z 

bankowości internetowej eBO 
 

    Pkt Wyszczególnienie czynności 

Tryb 

pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawki 

BS eStandard     BS eRolnik     BS eExtra 

1. Udostepnienie usługi eBO Jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 

2. 

1)Usługa bankowości elektronicznej/mobilnej eBO 

korzystających z pełnego pakietu eBO 

Miesięcznie 

   

a) dla firm z jednoosobową reprezentacją 5,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 

 b) dla firm z dwuosobową reprezentacją 10,00 zł 10,00 zł 

2)Usługa bankowości elektronicznej/mobilnej eBO: 
 

a)korzystający wyłącznie z usługi powiadamiania 

SMS (do 5 SMS-ów w miesiącu) 
 

Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

b)korzystający wyłącznie z usługi powiadomienia 

SMS (powyżej 5 SMS za każdy kolejny) 

Za każdy 

kolejny SMS 
0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 

3. 

Wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym do eBO 

(autoryzacja transakcji za pomocą tokena) 
-    

a) odbiór w placówce Banku  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

b) drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru              

(listem poleconym) 
 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

c) za pomocą poczty kurierskiej  25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

4. 
Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu eBO 
poprzez bankowość internetową  

- 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5. 

    Wykonanie na wniosek klienta: 

Za każdą 

dyspozycję 

 

a) a) zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu     

          eBO realizowane w placówce Banku**                                                                                      

 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

u  b) ponowne przysłanie identyfikatora ID (nazwy  

           użytkownika)** 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

L  c) zmiana profilu użytkownika – eBO Token Pro 

 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

d) zmiana/przełączenie profilu użytkownika eBO Token Pro 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

6. 

Powiadomienie  SMS dla klientów korzystających  z 
pełnego pakietu EBO                                                            

Za każdy 

komunikat 

   

1) autoryzacja transakcji* poprzez sms Kod wysłanie pierwszych 3 /trzech/  sms Kodów w danym miesiącu jest 

bezpłatne, kolejne jak niżej 

2) hasło do logowania – SMS z hasłem do pierwszego 

logowania lub logowania po odblokowaniu 
Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

   3) usługi dodatkowe    

a) informacja SMS o potwierdzeniu zlecenia 
(zrealizowany/odrzucony) 

 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

b) informacja SMS o zmianie salda 
(obciążenie/restart) 

 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

c) informacja SMS o logowaniu do systemu 

 
bez opłat bez opłat bez opłat 

d) informacja SMS o stanie salda 

 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

e) SMS autoryzacyjny  wysyłany podczas 

autoryzacji przy logowaniu dwuetapowym 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

f) SMS autoryzacyjny innych operacji nie 

związanych ze zleceniami wychodzącymi (np. 

zmiana ustawień, blokowanie konta) 

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 
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7. 

Zmiana parametrów/uprawnień funkcjonowania usługi 

bankowości elektronicznej poprzez bankowość 

internetową  

- 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 
8. 

Zmiana parametrów/uprawnień funkcjonowania usługi 
bankowości elektronicznej realizowana w placówce 

Banku: 

Za każdą 
zmianę  

a) zmiana limitów użytkownika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

b) zmiana/usunięcie/dodanie osób upoważnionych do 

obsługi rachunku za pomocą bankowości 
elektronicznej 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

9. Wpłaty gotówkowe Opłata 

naliczana od 
wartości 

transakcji 

   

a)wpłaty gotówkowe na własny rachunek  

(nie dotyczy osób  trzecich) 
0,15 % min. 3,00 zł 0,15 % min. 3,00 zł 0,15% min.3,00 zł 

b)wpłata gotówkowa na rachunek bankowy   
 dokonana przez    osoby trzecie 

0,15 % min 3,00 zł 0,15% min 3,00 zł 0,15 % min 3,00zł 

c)opłata dodatkowa pobierana przy  

dokonywanych w bilonie  powyżej 300,00 zł 
 (dziennie) 

 

2,00% max 100 zł 2,00% max 100 zł 2,00% max 100 zł 

10. Wypłata gotówkowa Opłata 

naliczana od 
wartości 

transakcji 

   

a) do 50 000 zł 0,15 % min 3,00 zł 3,00 zł 0,15 % min 3,00 zł 

b) pow. 50 000 zł – awizowane do godz. 11:00         dnia 
poprzedzającego wpłatę  

0,15 % 3,00 zł 0,15 % 

c)awizowane powyżej 50 000 zł i nieodebrane 0,30 % 0,30 % 0,30 % 

d) nieawizowane powyżej 50 000 zł 0,30 % 0,30 % 0,30 % 

11. Polecenie przelewu Za każdy 
przelew 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 

 

0,00 zł 
a)w usłudze eBO – na rachunek prowadzony  
w  banku         (przelew wewnętrzny) 

b)w usłudze eBO – na rachunek prowadzony  

w  innym banku       za pośrednictwem systemu  
ELIKSIR 

 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

c)w usłudze eBO  – na rachunek prowadzony  
w  innym banku        za pośrednictwem systemu      

 Ekspres ELIKSIR 

 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

d) w usłudze eBO  – na rachunek prowadzony  

w  innym banku        za pośrednictwem systemu  
BlueCash     

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

e)złożone w formie papierowej w oddziale  

banku  (z  wyłączeniem przelewów wymienionych  
w pkt.  f, g, h, i, j) 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

f)złożone w formie papierowej w oddziale   banku                    

za     pośrednictwem systemu Ekspres ELIKSIR 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

g) złożone w formie papierowej w oddziale   banku                    

za     pośrednictwem systemu BlueCash 
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

h)złożony w formie papierowej na rachunek walutowy  

klienta prowadzony w Banku 
0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

i)złożony w formie papierowej na rachunek walutowy 
 innych klientów prowadzony w Banku 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

j)realizacja wysokokwotowych zleceń za 

 pośrednictwem       systemu SORBNET 

35,00 zł 

 

35,00 zł 

 

35,00 zł 

 

12. Polecenie przelewu SEPA - tryb normalny:   
1) złożonych w formie papierowej 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin 

-------------------------------------------------------------------------------- 
      b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku,  niż w pkt a) 

 ------------------------------------------------------------------------------ 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
  a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin 

--------------------------------------------------------------------------------- 

   b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 
 

 
 

Bez opłat 

--------------------------------------------------------------------------------- 
12.00 zł 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 
Bez opłat 

--------------------------------------------------------------------------------- 
0,50 zł 

 

13. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Przelewy międzybankowe w obrocie dewizowym (SWIFT inne niż SEPA 

w walucie obcej i PLN):  

„Tryb normalny  

1) złożonych w formie papierowej 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  
      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość  5.000 euro 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  
      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
      - przekazy przekraczające równowartość. 5.000 euro 

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku niż w pkt a) 

      - przekazy do równowartości 5.000 euro 
     -  przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro  

 

 

 

 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 

40,00 zł 
75,00 zł 

 

 
Bez opłat 
Bez opłat 

 

40,00 zł 
75,00 zł 
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Tryb pilny 

    a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

    b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku 

 

Bez opłat 

100,00 zł opłata pobierana dodatkowo do opłat określonych w pkt 
14. ppkt 1) lit b, ppkt 2) lit b   

 

14. 

 

Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników 

systemuTarget2 -  

1) złożonych w formie papierowej 

  a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

  b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 
 

2) złożonych za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 
   a) na rachunki bankowe klientów BS Jarocin  

   b) na rzecz klientów posiadających rachunki w innym banku, niż w pkt a) 

 

 

 
 

Bez opłat 

60,00 zł 
 

 
Bez opłat 

40,00 zł 

15. 

 

Zryczałtowana opłata z tytułu pośredniczenia w wykonaniu przekazów OUR 80,00 zł 

16. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Dokonanie automatycznych przelewów z konta  

w terminie  wskazanym przez Klienta (zlecenie  

stałe, zmienne, z datą       przyszłą) 

Za każdą 
dyspozycję 

   

a) w usłudze eBO     
a. realizacja przelewu zewnętrznego z datą  

przyszłą 
 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

b. realizacja przelewu wewnętrznego z datą 

 przyszłą 
 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

c. złożenie /modyfikacja/odwołanie zlecenia  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

d. realizacja zlecenia  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

b) w oddziale Banku     

a. przyjęcie zlecenia  Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b.   b. modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego/ 

zmiennego 
 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

 

c. realizacja zlecenia stałego/zmiennego 

……………………………………………………….. 
- opłaty z tytułu ubezpieczeń zawartych  

   w BS Jarocin 

……………………………………………………….. 
- pozostałe zlecenia stałe 

    

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

17. Realizacja polecenia zapłaty  2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł  

. * każda operacja wymagająca uwierzytelnienia (autoryzacja przelewu, zmiana ustawień, synchronizacja urządzeń, edycja kontrahentów itd.) 

 

3. Mieszkaniowe rachunki powiernicze 
Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

 

1. 

Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego    rachunku 

powierniczego. 

UWAGA: opłata podstawowa wzrasta o 0,01% za każdą                
dodatkową wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia           

deweloperskiego 

 

Jednorazowo w dniu podpisania 

umowy 

 

Opłata podstawowa 0,2% wartości 

przedsięwzięcia deweloperskiego, nie 
mniej niż   3 000 zł.  

2. Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego   rachunku 

powierniczego 

Jednorazowo w dniu podpisania 

umowy 
Opłata podstawowa 0,1% wartości 

przedsięwzięcia deweloperskiego, nie 
mniej niż   2 000 zł. 

 

4. Rachunek VAT* 
Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

1. 

 

     1) 
     2) 

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT   
otwarcie rachunku  bez opłat 

prowadzenie rachunku  bez opłat 

2. Wydanie rocznego zaświadczenia o posiadaniu rachunku i wysokości  

salda 
Za każde zaświadczenie 

30,00 zł 

3. Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku 

VAT na wniosek klienta 

Za każde zestawienie 

 

     1) z bieżącego roku kalendarzowego 25,00 zł 

    2) z lat poprzednich 25.00 zł + 12,50 zł za każdy poprzedni 
rok 

4. Sporządzenie kopii: 

Za każdy dokument 

 

     1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:  

a) z bieżącego roku kalendarzowego 10,00 zł 

b) z lat poprzednich 10,00 zł + po 5,00 zł za każdy 
poprzedni rok 

     2) Pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:  
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 a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 

 b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 

5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego  bez opłat 

 

*) 
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. 

 

5. Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków klienta instytucjonalnego 

Pkt 

 

Wyszczególnienie czynności 

 

Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 

1. Sporządzenie i wysłanie wyciągu  

Za każdy wyciąg 
 

a)udostępnienie wyciągu w usłudze eBO bez opłat 

b)odbiór wyciągu po każdej zmianie salda lub raz w miesiącu w placówce  

prowadzącej    rachunek  

− dla klientów korzystających z usługi eBO 5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi eBO bez opłat 

c)wysłanie listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej  

− dla klientów korzystających z usługi eBO 5,00 zł 

− dla klientów nie korzystających z usługi eBO bez opłat 
d)wysłanie listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie 

 salda 
5,00 zł 

2. 

Sporządzanie kopii: Za każdy dokument  
a)wyciągu bankowego 5,00 zł 

b)każdego załącznika do wyciągu 5,00 zł 

c)umowy, karty wzorów podpisów…. 5,00 zł 

3. Przyjęcie czeku do inkasa Za każdą dyspozycję 30,00 zł 

4. Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku miesięcznie 10,00 zł 

5. Zmiana parametrów dla usługi eBO, np. zmiana numeru telefonu Za każdą dyspozycję 5,00 zł 

6. Wydanie zaświadczeń o kliencie (wysokość salda, posiadanie rachunku,  

brak zajęć komorniczych, spłaty kredytu, stan oszczędności) 

Za każde zaświadczenie  

a)w oparciu o aktualny stan rachunku 30,00 zł 

b)w oparciu o historię rachunku z ostatnich 12 miesięcy 40,00 zł 

c)w oparciu o historię rachunku powyżej 1 roku 50,00 zł 

7. Ustanowienie pełnomocnictwa/zmiana karty wzorów podpisów/zmiana  
danych            osobowych 

………………………………………………………………………………………………. 

Nie pobiera się opłaty za zmianę karty wzorów podpisów w przypadku gdy już  
pobrano       opłatę za zmianę pełnomocnictw. 

Za każdą dyspozycję 

10,00 zł 

8. Wydanie portfela do wrzutni Za każdą czynność 50,00 zł 

9. Wydanie klucza do wrzutni 5,00 zł 

10. Poinformowanie o uzasadnionej odmowie wykonania zlecenia Za każde zawiadomienie 10,00 zł 

11. 
Przyjęcie zgłoszenia o utracie blankietów czekowych wszystkich rodzajów 

 rachunków 

Za każde zgłoszenie 
20,00 zł 

12. Wystawienie nowej książeczki czekowej Za każdą książeczkę 10,00 zł 
13. Dokonanie blokady środków  na rachunku zgodnie z dyspozycją klienta 

 na rzecz: 

Za każdą blokadę 
 

a)Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b)innego podmiotu 

…………………………………………………………………………………………….. 

Uwaga : opłata nie jest pobierana w związku z prowadzonym  
postepowaniem egzekucyjnym, karno-skarbowym, sądowym.  

30,00 zł 

 

14. Przyjęcie do realizacji pełnomocnictwa do obciążania rachunku na rzecz: Za każdą czynność  
a)Banku Spółdzielczego w Jarocinie Bez opłat 

b)innego podmiotu (opłata pobierana jest od właściciela rachunku) 30,00 zł 

15. Realizacja dyspozycji spadkobierców Od każdego spadkobiercy 20,00 zł 

16. 
Realizacja tytułu wykonawczego  oraz dokumentu mającego moc takiego 

 dokumentu 
Za każdy tytuł wykonawczy 30,00 zł 

17. Opłata za administrowanie składkami polis PZU Życie zawartych  

w Banku             Spółdzielczym   w Jarocinie do dnia 31.03.2015 r.: 

Za każdą dyspozycję, 

pobierana w dniu  
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Polisy Typ P 712116178 przekazywania składki            

do PZU Życie 
4,00 zł 

Polisy Typ P 712116165 3,49 zł 

18. Założenie / zerwanie lokaty terminowej Za każdą czynność 

Bez opłat a)w usłudze  eBO   

b)w oddziale banku 

19. Opłata za sporządzenie i wysłanie „Wezwania do zapłaty” z powodu  
powstania  niedopuszczalnego salda debetowego w rachunku. Do jednej  

zaległości bank wysyła      wezwanie maksymalnie dwukrotnie 

Za każde wezwanie 
30,00  zł 

20. Opłata za zmianę rachunku z indywidualnego na wspólny i odwrotnie Za każdą zmianę 30,00 zł 

21. Opłata za realizację przelewu z tytułu przekazywania środków na realizację tytułu 

wykonawczego  
Za każdy przelew 10,00 zł 

22.   Opłata za wycofanie z rozliczenia zlecenia płatniczego  
 

Za każdą dyspozycję 20,00 zł 

23.  Opłata za wysyłkę dokumentu na żądanie klienta na wskazany adres, listem zwykłym Za każdą wysyłkę 5,00 zł 

. 

6. Karty płatnicze 

 
Karty debetowe 

 

Pkt Wyszczególnienie czynności 

Tryb pobierania 

opłaty 
Karty zbliżeniowe 

Visa Business zbliżeniowa Mastercard Business z funkcją 

zbliżeniową 
1. Wydanie karty płatniczej dla: Za każdą kartę   

a)posiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 

b)współposiadacza rachunku 20,00 zł 20,00 zł 

c)osoby wskazanej 20,00 zł 20,00 zł 

2. Wydanie nowej karty płatniczej w miejsce: Za każdą kartę   
a)uszkodzonej 40,00 zł 40,00 zł 

b)utraconej 40,00 zł 40,00 zł 
3. Wznowienie, wydanie kolejnej  

karty płatniczej posiadaczowi,      

współposiadaczowi rachunku lub  

osobie wskazanej. 

Za każdą kartę 20,00 zł 20,00 zł 

4. Zastrzeżenie karty  bez opłat bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej 
Miesięcznie 2,00 zł pod warunkiem dokonania transakcji bezgotówkowych za min. 1000 zł. 

W przypadku niespełnienia w/w warunku opłata wynosi 6,00 zł miesięcznie 

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych Od każdej zmiany 10,00 zł 10,00 zł 
7. Wypłata gotówki: Za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji  

  
a)w bankomatach SGB oraz  

BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych 
bez opłat bez opłat 

b)w kasach banków SGB 4,50 zł 4,50 zł 

 

c)w kasach w Polsce innych niż 7b)               
(przy użyciu terminala POS) 

 
3% min 5,00 zł 3% min 5,00 zł 

c)w bankomatach w kraju,  

innych niż wskazane w pkt 7a) 

Naliczane od wypłacanej 

 kwoty, 
pobierane w dniu 

rozliczenia 

operacji 

3,00% min 5,00 zł 3,00% min 5,00 zł 

d)w bankomatach za granicą  
 na terenie EOG 

3,00% min 5,00 zł 3,00% min 5,00 zł 

e)w bankomatach za granicą  

 poza terenem  EOG 
3,00% min 10,00 zł 3,00% min 10,00 zł 

 g)w kasach za granica przy użyciu terminala 

POS) 
 3,00% min 10,00 zł 3,00% min 10,00 zł 

8. Wypłata gotówki w ramach  

cashback 

Za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

 

2,00 zł 

 

2,00 zł 

9. 
Wysłanie karty i/lub numeru PIN 

 

Opłata jednorazowa 7 zl 

 

7 zł 

 
10. Wydanie nowego numeru PIN  10,00 zł 10,00 zł 
11. Zmiana PIN w bankomatach: Za każdą zmianę   

a)sieci SGB 6,00 zł 6,00 zł 

b)innych niż wskazane w pkt. 11a 10,00 zł 10,00 zł 
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12. Zapytanie o saldo w bankomatach: Za każdą dyspozycję 

sprawdzenia 
  

a)banków SGB 1,00 zł 1,00 zł 

b)banków obcych 2,00 zł 2,00 zł 

13. 

Sporządzenie zestawienia  
transakcji przesyłanych do  klienta: 

a)pocztą na adres korespondencyjny 

b)na adres poczty elektronicznej 

Miesięcznie 

 

5,00  zł 
0,00 zł 

 

5,00  zł 
0,00 zł 

14. 
Przesłanie ponownego  
zestawienia  transakcji  na  

życzenie  klienta 

Za każde zestawienie 
10,00 zł 10,00 zł 

15. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat 

16. 
Ekspresowe przesłanie karty lub PIN 
(dostarczenie w ciągu 3 dni  

roboczych) 

Za każdą przesyłkę 

45,00 zł 45,00 zł 

17. Opłata za przewalutowanie  

i rozliczenie transakcji dokonanej  
kartą Visa w         walucie innej  

niż PLN  

Naliczana od kwoty 

transakcji, pobierana 
w dniu rozliczenia 

operacji 

3,00 % 3,00 % 

 

 

Karta kredytowa Mastercard Business 

 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 

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

2. Użytkowanie karty (po pierwszym roku użytkowania) 
Rocznie, z góry za każdy rok 
ważności karty (pierwszej i 

wznowionej) 

75,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej za każdą kartę 30,00 zł 

4. Wydanie duplikatu karty z PIN lub bez PIN za każdą kartę 30,00 zł 

5. Wznowienie karty - 75,00 zł 

6. Zastrzeżenie karty - Bez opłat 

7. Opłata za wypłatę gotówki: 

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS i zrzeszonych 

 Banków Spółdzielczych 
2) w kasach banków SGB 

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt. 1 

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 2 
5) w bankomatach za granica 

 

Naliczana od wypłaconej kwoty, 

pobierana w dniu rozliczenia 
operacji 

 

 

4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 

4% min. 10,00 zł 
4% min. 10,00 zł 

8. Zmiana PIN w bankomatach Za każdą zmianę 10,00 zł 

9. Wydanie pierwszego numeru PIN - Bez opłat 

10. Wydanie nowego numeru PIN Za każdy numer PIN 10,00 zł 

11. Przekroczenie limitu kredytowego Za każde przekroczenie 50,00 zł 

12. Zmiana limitu kredytowego - 25,00 zł 

13. Minimalna kwota do zapłaty 

Naliczana zgodnie z 

regulaminem funkcjonowania 
kart kredytowych i umową 

5% min. 50,00 zł 

 

14. 
Oplata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty 

 zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę 
Za każdy monit/wezwanie 30,00 zł 

15.  Przesłanie ponownego zestawienia transakcji za życzenie Klienta Za każde zestawienie 10,00 zł 

16. 

Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych) 
 

Za każdą przesyłkę 45,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty przedpłacone Mastercard Business 
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Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Mastercard 

1. Wydanie karty Za każdą kartę 30,00 zł 

2. Zasilenie rachunku - Bez opłat 

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł 

4. Użytkowanie karty - Bez opłat 

5. Zmiana PIN w bankomatach: 

Za każdą zmianę 

 

 a) SGB 6,00 zł 

b) obcych 10,00 zł 

6. Opłata za wypłatę gotówki: Za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 
 

a)w bankomatach SGB oraz BPS i zrzeszonych Banków Spółdzielczych Bez opłat 
b)w kasach Banków SGB 1,50 zł 

c)w kasach innych banków, niż wskazane w pkt. 6b 3% min. 5,00 zł 

d)w bankomatach w kraju, innych niż wskazane w pkt 6a) Naliczane od wypłacanej 
kwoty, pobierane w dniu 

 rozliczenia 

operacji 

3% min. 5,00 zł  

e)w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 5,00 zł  

f)w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min 10,00 zł 

 g)w kasach za granica przy użyciu terminala POS)  3,00% min 10,00 zł 

7. 

Zestawienie transakcji przesyłane do Klienta : 

a)poczta na adres korespondencyjny 

b)na adres poczty elektronicznej 

Miesięcznie 

 

5,00  zł 

Bez opłat 

8. Transakcje bezgotówkowe - Bez prowizji 

9. 

Ekspresowe przesłanie karty lub PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni 

roboczych) 
 

Za każdą przesyłkę 45,00 zł 

 

7. Instrumenty płatnicze 

 

 Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Płatności mobilne BLIK 

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł 

2. Użytkowanie 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 

5. Krajowa transakcja płatnicza za każdą transakcję, pobierana w dniu  

rozliczenia operacji 
bez opłat 

6. Zmiana limitu transakcyjnego 
za każdą zmianę limitu bez opłat 

 

 

IV. Opłaty wspólne dla klienta indywidualnego i instytucjonalnego 

1. Terminowe wkłady oszczędnościowe, lokaty terminowe 

 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 
Obowiązująca stawka 

Lokaty, wkłady oszczędnościowe 

1. Otwarcie rachunku 
Jednorazowo, w dniu 

podpisania umowy 
Bez opłat 

2. 

Prowadzenie rachunku płatniczego w placówce Miesięcznie  Bez opłat 
Poprzez usługę  eBO (dla Klientów posiadających już usługę  
eBO 

Bez opłat 

3. Wpłata gotówki - Bez opłat 

4. Wypłata gotówki - Bez opłat 
5. Polecenie przelewu:  Za każdy przelew  

a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek             

prowadzony w banku  
Bez opłat 

b) przelew ELIKSIR na rachunek prowadzony w innym banku  6,00 zł 
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c) przelew Ekspres ELIKSIR na rachunek prowadzony                     

w innym banku  

 

10,00 zł 

d) przelew BlueCash na rachunek prowadzony w innym banku 

 
10,00 zł 

e) przelew SORBNET realizacja wysokokwotowych                  

zleceń 

35,00 zł 

 
6. Zlecenie stałe/zmienne: Za każdą czynność  

a) przyjęcie zlecenia Bez opłat 

b) modyfikacja/odwołanie zleceń stałych/zmiennych 2,00 zł 

c) realizacja zlecenia 3,00 zł 

7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki wielowkładowej Za każdą czynność 20,00 zł 

 

2. Kredyty 
 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania 

opłaty 

Obowiązująca stawka 

 
1. 

 
Prowizja od kwoty udzielonego kredytu  

 
 

 

 
 

1. 1. Kredyty  dla osób fizycznych: 

Pobierana do dnia 
uruchomienia kredytu 

 
a) gotówkowy 5,00% 

b) gotówkowy oferta promocyjna na zakup pojazdów 3,00% 

c) gotówkowy oferta promocyjna na cele mieszkaniowe 3,00% 

d) gotówkowy Kredyt EKO! 1%  

0%  – przy otwarciu Konta 

TAK! 

e) mieszkaniowy zabezpieczony hipotecznie – okres kredytowania  

− do 5 lat 2,00% 

− od 5 do 30 lat (dla posiadaczy aktywnego*)  ROR) 1,50% 

− od 5 do 30 lat ( dla nieposiadających aktywnego *) ROR) 1,50% 

f) na finansowanie nieruchomości 2,00% 

g) kredyt w rachunku płatniczym (odnawialny w ROR) 

− udzielenie kredytu w rachunku płatniczym (od kwoty 

udzielonego limitu) 

 

− odnowienie kredytu w rachunku płatniczym (za każdorazowe 

odnowienie limitu na kolejny okres) 

 

- przy postawieniu kredytu 
do dyspozycji Klienta 

 

- w dniu odnowienia limitu 

 

 
2,00% 

 

1,00% 

2.Kredyty na działalność gospodarczą:   
a) w rachunku bieżącym 

− od kwoty udzielonego limitu 

 

− za każdorazowe odnowienie limitu na kolejny okres 

 

- przy postawieniu kredytu 
do dyspozycji Klienta 

- w dniu odnowienia limitu 

 

3,00% 
 

1,00% 

 

b) rewolwingowy: 

− od kwoty udzielonego kredytu 

− od kwoty kredytu za wydłużenie terminu obowiązywania  

umowy na kolejny okres 

 

- przed uruchomieniem 

kredytu 
- przed wydłużeniem 

terminu 

 

1,50% 

 
1,50% 

c) obrotowy: 

− do 6 m-cy 

− do 1 roku 

− do 3 lat 

Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 
klienta 

 
1,50% 

2,50% 
3,00% 

d) płatniczy – do 3 m-cy  Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 
klienta 

                  0,50% 

e) inwestycyjny do 20 lat Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 

klienta 

2,50% 

f) inwestycyjny EKO! Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 

klienta 

1,00% 

g) inwestycyjno – obrotowy do 10 lat 
- dla klientów posiadających aktywny rachunek bankowy**) w BS 

- dla klientów nieposiadających aktywnego rachunku bankowego**) w BS 

Przed postawieniem 
kredytu do dyspozycji 

klienta 

 
2,00% 

2,50% 
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3.Kredyt unijny SGB: 

a) dla podmiotów gospodarczych 
  

− prowizja przygotowawcza Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 
kredytobiorcy 

1,00% 

− prowizja wstępna za rozpatrzenie kredytu (wliczana na poczet prowizji 

przygotowawczej) 

W dniu złożenia wniosku 0,30% 

b)dla rolnictwa   

        -     prowizja przygotowawcza  Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy 

1,00% 

        -  prowizja wstępna za rozpatrzenie kredytu (wliczana na poczet        prowizji               
przygotowawczej) 

W dniu złożenia wniosku 
 

0,10% 

 

4.Kredyt dla Wspólnot Mieszkaniowych: 

 

− do 5 lat 

− powyżej 5 lat do 10 lat 

Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 
kredytobiorcy 

 

 
 

3,00% 

3,00% 

5.Kredyty dla rolnictwa:   
a) w rachunku bieżącym Agro: 

− od kwoty udzielonego limitu 

 

− za każdorazowe odnowienie limitu na kolejny okres 

 

 

- przy postawieniu kredytu 

do dyspozycji Klienta 
- w dniu odnowienia limitu 
 

 

3,00% 

 
1,00% 

b) rewolwingowy: 

− od kwoty udzielonego kredytu 

− od kwoty kredytu za wydłużenie terminu obowiązywania  

umowy na kolejny okres 

 

- przed uruchomieniem 

kredytu 
- przed wydłużeniem 

terminu 

 

1,50% 

 
1,50% 

c) obrotowy Agro: 

− do 6 m-cy  

− do 1 roku 

− do 3 lat 

Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 
klienta 

 

1,50% 
2,00% 

3,00% 

d) na zakup ziemi Agro: 

− dla Klientów posiadających aktywny rachunek bankowy**) w BS 

− dla Klientów nieposiadających aktywnego rachunku bankowego**) 

 w BS 

Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 
kredytobiorcy 

 

2,00% 
 

2,50% 

e) inwestycyjny Agro : 

 

Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 

kredytobiorcy 
2,50% 

f) preferencyjny z dopłatami ARiMR:   
− prowizja przygotowawcza Pobierana do dnia 

uruchomienia kredytu 

2,00% 

− opłata za administrowanie kredytami z dopłatą  ARiMR,       

obowiązuje  do kredytów udzielonych do dnia 31.12.2014 r. 

 
  

Pierwsza opłata naliczana 

jest od 1 dnia miesiąca po 

dacie zawarcia umowy, 
pobierana jest wraz ze 

spłatą raty odsetkowej 

0,02% 

 g) inwestycyjny EKO! Przed postawieniem 

kredytu do dyspozycji 
klienta 

1,00% 

2.  

1. Prowizja od udzielonej przez Bank gwarancji: 
 a) na okres do 6 m-cy 

 

 b)na okres powyżej 6 m-cy  
 

2.  

3. 2. Opłata za zmianę warunków gwarancji 
 

3. Opłata miesięczna za korzystanie z gwarancji 

Przed podpisaniem umowy 

gwarancji/poręczenia 
 

 

 
 

Przed podpisaniem aneksu 

do umowy 
 

Pobierana  miesięcznie 

 

 

1,50% 
Kwoty gwarantowanej 

  

 3,00% 
Kwoty gwarantowanej 

 

1,50% 
Kwoty gwarantowanej 

0,1 % kwoty gwarancji 

3. Opłata za przyjęcie wniosku o kredyty/inny produkt kredytowy do rozpatrzenia                  w 

tym wniosku o gwarancję kredytową, 

(z wyłączeniem: 
- kredytów preferencyjnych udzielanych w oparciu o Zarządzenie Prezesa   ARiMR, 

- kredytów unijnych SGB 

- kart kredytowych) 
1) do kwoty 10 000,- zł  włącznie 

2) od kwoty powyżej 10 000,- zł do 30 000,-zł włącznie 

3) od kwoty powyżej 30 000,- zł do 50 000,-zł włącznie 
4) od kwoty powyżej 50 000,-zł  

 

W dniu przyjęcia wniosku 
 

 

 

 

 

 

1) 20,00 zł 

2) 30,00 zł 

3) 50,00 zł 
          4)    100,00 zł 

4. Prowizja za: 

1)  zawarcie ugody bankowej 

 
2) zmianę warunków umowy kredytowej w trakcie jej trwania na  

                wniosek      klienta kredytowego: 

a) od prolongaty polegającej na: 

 

Do dnia zawarcia umowy 

ugody 
 

 

Do dnia zawarcia aneksu 

 

0,50% kwoty zadłużenia 

(kapitału) 
 

 

3,00% 
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     - wydłużeniu okresu spłaty kredytu poza termin określony w umowie  

     - zmianie terminu płatności rat kredytu nie powodującej wydłużenia  

       okresu spłaty, określonego w umowie 
b) pozostałe 

do umowy 

 

 
Do dnia zawarcia aneksu 

do umowy 

kwoty prolongowanej 

 

 
100,00zł 

5. Prowizja za przekwalifikowanie kredytu Przed zawarciem umowy o 

przekwalifikowaniu 

3,00% od kwoty 

przekwalifikowanego kredytu 

6. Za każde wysłane do kredytobiorców i poręczycieli wezwanie/upomnienie  

do uregulowania zaległych należności („Wezwanie do zapłaty”, „Upomnienie”) bank  

pobiera opłatę.  
Nie dotyczy wezwań do zapłaty/upomnień dla kredytów konsumenckich. 

Przy najbliższej wpłacie 

należności przez dłużnika  

30,00 zł 

7. Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta kserokopii umowy  

kredytowej 

Przed wydaniem kopii  20,00 zł 

8. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonanej ocenie zdolności kredytowej 
 na pisemny wniosek klienta (nie dotyczy konsumentów): 

1) do kwoty kredytu 500 000,-zł 

2) powyżej 500 000,-zł 

Przed wydaniem 
zaświadczenia 

 
 

100,00 zł 

200,00 zł 

9. Opłata za wydanie klientom na ich wniosek zaświadczenia: 

1) o wysokości aktualnego zadłużenia 

2) o historii zadłużenia  

Przed wydaniem 

zaświadczenia 
 

50,00 zł 

50,00 zł 

10. Opłata za sporządzenie oświadczenia banku dot. zezwolenia na wykreślenie 
 hipoteki        lub zastawu rejestrowego (nie dotyczy kredytów konsumenckich) 

Przed wydaniem 
oświadczenia 

25,00 zł 

11. Opłata za sporządzenie duplikatu oświadczenia banku dot. zezwolenia na wykreślenie 

 hipoteki        lub zastawu rejestrowego (nie dotyczy kredytów konsumenckich) 

Za każdy duplikat 30,00 zł 

12. Opłata za sporządzenie harmonogramu spłat na wniosek klienta: 

1) kredyty do wysokości 255 550 zł, z wyłączeniem kredytów          

zabezpieczonych hipotecznie, 

2) kredyty inne niż wskazane w pkt.1) 

 

 Bez opłat 

Za każdy harmonogram 10,00 zł  

13. Opłata za rozpatrzenie wniosku o przejęcie długu w trakcie trwania umowy  

kredytowej 

Pobierana w dniu 

podpisania umowy 

1,00 % przejmowanego długu 

(kapitału) 

14. Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe  odłączenie działki  Pobierana w dniu wydania 

zezwolenia na 
bezciężarowe odłączenie 

działki 

50,00 zł 

15. Opłata za uruchomienie kredytu zabezpieczonego hipotecznie, przed  
uprawomocnieniem wpisu hipotecznego 

Za każde uruchomienie 
kredytu przed 

uprawomocnieniem się 

wpisu 

 

a) klient indywidualny 300,00 zł 

b) klient instytucjonalny, w tym rolnik         500,00 zł 

16. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu Klientów 
Instytucjonalnych (w tym rolników) oraz Wspólnot Mieszkaniowych. Dotyczy kredytów 

obrotowych odnawialnych, obrotowych nieodnawialnych, inwestycyjnych oraz 

inwestycyjno – obrotowych. 

za każdy dzień 
niewykorzystania kredytu 

lub transzy kredytu od dnia 

zawarcia umowy 
kredytowej do dnia 

poprzedzającego jego 

wykorzystanie lub złożenia 

dyspozycji z jego 

rezygnacji, pobierana jest  

w ostatnim dniu miesiąca z 
rachunku bieżącego 

Kredytobiorcy bez 

oddzielnej dyspozycji 
Kredytobiorcy 

0,01% 

17. Czynności związane z przeprowadzeniem kontroli (nie dotyczy kredytów dla Klientów  

Indywidualnych): 

1) nieruchomości mającej stanowić lub stanowiącej przedmiot kredytowania, 
2) na terenie budowy przed wypłata transzy kredytu, 

3) po zakończeniu realizacji inwestycji, 

4) nieruchomości mającej stanowić lub stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu 
    o ile nie jest przedmiotem kredytowania. 

Pobierana po dokonaniu 

kontroli 
100,00 zł 

18. W przypadku niespełnienia przez Klienta warunku umownego dotyczącego dostarczenia  

operatu szacunkowego nieruchomości, Bank zleca wykonanie operatu szacunkowego 
którego koszt wykonania pokrywa Klient. 

 
Zgodnie z fakturą  

Rzeczoznawcy Majątkowego 

19. Polecenie przelewu Za każdy przelew  
a) polecenie przelewu wewnętrznego na rachunek prowadzony w banku  Bez opłat 

b) przelew ELIKSIR na rachunek prowadzony w innym banku  

 

3,00 zł 

c) przelew Ekspres ELIKSIR na rachunek prowadzony w innym banku   

 

10,00 zł 

d) przelew SORBNET realizacja wysokokwotowych zleceń 35,00 zł 

*)    -  
ROR prowadzony od co najmniej 3 miesięcy, na który wpływa wynagrodzenie za pracę lub świadczenia emerytalno-rentowe  

**) - rachunek prowadzony od co najmniej 6 miesięcy, na którym przeprowadzane są systematyczne transakcje związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą prowadzonym dla: 

a) rolnika – wpływ dopłat obszarowych lub decyzja o przyznaniu płatności, wystawiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, na której jest podany numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, 

b) klienta instytucjonalnego (z wyłączeniem JST oraz Wspólnot Mieszkaniowych): 
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-  dla podatników VAT – numer rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Jarocinie, widniejący na Białej Liście     podatników 

VAT (www.podatki.gov.pl) 

-  dla pozostałych klientów – systematyczne płatności z tytułu ZUS lub US.  
  

3. Ubezpieczenia 
Pkt Zakres ubezpieczenia 

Karta Mastercard Gold 

 Tryb pobierania 
Stawka 

obowiązująca 

 

1. 

Ubezpieczenie posiadacza/użytkownika karty płatniczej: 

a)ubezpieczenie kart dla Klienta – nieuprawnione transakcje powstałe w wyniku kradzieży,            
utraty lub sfałszowania karty płatniczej do kwoty 150,00 EUR, kradzież gotówki wypłaconej z 

bankomatu do kwoty 5 000,00 zł, kradzież lub zniszczenie towarów zakupionych przy użyciu karty 
płatniczej do kwoty 1 000,00 zł 

b)ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej do kwoty              

30 000 zł, 
c)Concordia Trawel Assistance – koszty leczenia za granicą do kwoty 20 000,00 EUR 

 

- 
 

 

Bez opłat 
  

 

*)obowiązuje przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej 

4. Czynności związane z obsługą Wpłatomatu 
 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty obowiązująca 
1. Wypłata gotówkowa na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 

 ROR prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jarocinie 
 

Opłata naliczana od wartości 

transakcji 

Bez opłat 

2. Wpłata gotówkowa na rachunek rozliczeniowy bieżący RB,  
RBR prowadzony w Banku Spółdzielczym w Jarocinie (również  

w usłudze bankowości elektronicznej eBO)  

Bez opłat 

5. Pozostałe opłaty i prowizje 
 

Pkt Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty Obowiązująca stawka 

1. Inne czynności nieobjęte tabelą lub niestandardowe,  

skomplikowane transakcje 

Za każdą czynność Opłata ustalana indywidualnie z 

klientem  

2. Opłata za udzielenie przez bank informacji komornikowi  

sądowemu 

Za każdą informację* 20,00 zł + VAT 

3. Potwierdzenie Cesji Praw Za każdą czynność 30,00 zł 

4. Obsługa weksla: Za każdą czynność  
a) przyjęcie do inkasa 20,00 zł 

b) przedstawienie do zapłaty 20,00 zł 

c) zgłoszenie protestu 20,00 zł + koszty protestu 

5. Opłata za odzyskanie kwoty zrealizowanej transakcji płatniczej. 

 

Za każdą czynność 25,00 zł 

*W sprawach o egzekucję lub o zabezpieczenie świadczeń alimentacyjnych lub rent mających charakter alimentów, niezwiązanych z wykonywaniem 

działalności    gospodarczej, informacje udzielane są nieodpłatnie 

 

 

 

V. Produkty i usługi wycofane z oferty banku 

1. Karty płatnicze 

 
Pkt. Wyszczególnienie czynności Tryb pobiera-

nia opłat 

Obowiązująca stawka 

Karty stykowe 

Maestro Visa 

Elektron 

VISA Młodzieżowa Visa Business 

Elektron Pay Wave 
1. Wydanie karty płatniczej dla: Za każdą kartę    

a) posiadacza rachunku Bez opłat Bez opłat 20 zł 

b) współposiadacza  rachunku 5,00zł 5,00zł 20 zł 
c) osoby wskazanej 5,00zł 5,00zł 20 zł 

2. Wydanie nowej karty płatniczej na 

wniosek posiadacza/użytkownika : 
a)uszkodzonej 

b)utraconej 

Za każdą kartę 

20,00 zł 20,00 zł 40,00zł 
40,00zł 

3. Wydanie kolejnej karty płatniczej 
posiadaczowi rachunku lub osobie 

wskazanej 

Za każdą kartę 
5,00zł 5,00zł 20,00zł 

http://www.podatki.gov.pl/
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4. Zastrzeżenie karty - Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

5. Obsługa karty debetowej Miesięcznie  2,00 zł Bez opłat  
2,00 zł* 

2,50 zł** 

6. Zmiana limitów operacji 

bezgotówkowych lub wypłat 

gotówki na wniosek klienta 

Za każdą zmianę 

5,00 zł 5,00 zł 10,00 zł 

7. Transakcje gotówkowe - wypłata 
gotówki: 

Za każdą wypłatę, 
pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

Naliczana od 
wartości transakcji 

   

a)w bankomatach SGB oraz BPS i 

zrzeszonych Bankach 
Spółdzielczych 

Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

b)w kasach banków SGB 1,50 zł 1,50 zł 4,50zł 

c)w kasach innych niż wskazane w 

pkt 7 b 
 3% min 4,50 zł 3% min 

 4,50 zł 
 

4,50zł 

d)transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych.  

 

3% min 4,50 zł 3% min 

4,50 zł 
 

- 

e)w bankomatach innych niż 

wskazane w pkt 7a) 

Za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

Naliczana od 

wartości transakcji 

2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł 2% min 5,00zł 

f)w bankomatach za granicą na 

terenie EOG 

2% min 5,00 zł 2% min 5,00 zł 2% min 5,00zł 

g)w bankomatach za granicą poza 

terenem EOG 

3% min 10,00 zł 3% min 10,00 zł 3% min 10,00zł 

h)wypłata gotówki w ramach 

cashback 

Za każdą wypłatę, 

pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

2,00 zł 2,00 zł 2,00zł 

8. Wysłanie pierwszego numeru PIN 
Za każdy numer 

PIN 
5,00 zł 5,00 zł 5,00zł 

9. Wydanie nowego numeru PIN 
Za każdy numer 

PIN 7,00 zł 7,00 zł 7,00zł 

10. Zmiana PIN w bankomacie     
a)sieci SGB 
 

6,00 zł 6,00 zł 6,00zł 

b)innych niż wskazane w pkt 10 a) 7,00 zł 7,00 zł 10,00zł 

11. Zapytanie o saldo w bankomatach Za każdą 

dyspozycję 
sprawdzenia 

   
a)sieci banków SGB 1,00zł 1,00zł 1,00zł 

b)w bankomatach banków obcych 2,00 zł 2,00 zł 2,00zł 

12. 
Przesłanie do Klienta zestawienia 

transakcji  
Miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00zł 

13. 
Przesłanie ponownego zestawienia 

na życzenie Klienta 

Za każde 

zestawienie 
10,00 zł 10,00 zł 10,00zł 

14. 

Transgraniczna transakcja płatnicza 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności  bezgotówkowych. 
 Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

15. 
Przesłanie karty do Klienta (na 

żądanie Klienta) 
Za każdą przesyłkę 5,00 zł 5,00 zł 5,00zł 

16. 

Ekspresowe przesłanie karty lub PIN 

(dostarczenie w ciągu 3 dni 
roboczych) 

Za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł 45,00zł 

17. Opłata za przewalutowanie i 

rozliczenie transakcji dokonanej 

kartą VISA w walucie innej niż PLN 

Naliczana od kwoty 

transakcji, 

pobierana w dniu 
rozliczenia operacji 

3% 3% 3% 

*)     opłata obowiązuje dla kart wydanych lub wznowionych po dniu 31.03.2015 r. (decyduje data podpisania umowy lub złożenia wniosku) 

**)   opłata obowiązuje dla kart wydanych lub wznowionych po dniu 04.05.2017 r. (decyduje data podpisania umowy lub złożenia wniosku) 

 

 

2. Ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy „Wygodne konto dla klienta ZUS” 
Pkt Ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji  

„Wygodne konto dla klientów ZUS” 
  

2. 

 

Ubezpieczenie Assistance dla posiadaczy rachunku bankowego w ramach promocji  
„Wygodne konto dla klientów ZUS”: 

a) „Pomoc podczas podróży samochodem” 

b) „Pomoc w domu” 
c) „Pomoc medyczna podczas podróży zagranicznej” 

d) „Pomoc medyczna na terenie RP” 

e) „Ubezpieczenie bagażu podróżnego” 
f) „Infolinia podróżna” 

g) „Infolinia medyczna” 

Pobierana miesięcznie 

 

Bez opłat* 

 
0,60 zł 

 

 

Uwaga: warunki ubezpieczenia określone są w Szczegółowych warunkach ubezpieczenia 
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3. Wygodne konto dla klienta ZUS z dniem 01.11.2019 r. zostaje przekształcone na konto BS 

ROR/BS eROR na standardowych warunkach. 

4. Konto za złotówkę 

 
Nazwa opłaty Opłata/prowizja** 

Prowadzenie rachunku płatniczego* 1,00 zł 

Polecenie przelewu: 

3) w kwocie poniżej 1 000 000,00 zł: 
c) złożonych w formie  papierowej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie Express Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie BlueCash 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie SORBNET 
d) złożonych w formie elektronicznej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie Express Elixir 

− w bankach innych niż banki SGB realizowanych w systemie BlueCash 

− na rachunki prowadzone w bankach innych niż banki SGB realizowanych w 

systemie SORBNET 

4) w kwocie od 1 000 000,00 zł (wyłącznie przez SORBNET)  

 

 

0,00 zł 
5,00 zł 

 

10,00 zł 
 

10,00 zł 

35,00 zł 
 

0,00 zł 

 
0,50 zł 

 

10,00 zł 
10,00 zł 

35,00 zł                                                                  

 
35,00 zł 

 

Zlecenie stałe: 
e) złożone w formie papierowej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w bankach innych , niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

f) złożone w formie elektronicznej 

− na rachunki prowadzone w bankach SGB 

− na rachunki prowadzone w innych bankach , niż banki SGB realizowanych w 

systemie Elixir 

g) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego: 

− złożona w formie papierowej 

− złożona za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej 

h) odwołanie zlecenia stałego: 

− złożone w formie papierowej 

− złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej 

 

 

0,00 zł 

 
1,50 zł 

 

0,00 zł 
 

0,50 zł 

 
2,00 zł 

Bez opłat 

 
 

3,00 zł 

Bez opłat 

Polecenie zapłaty: 

d) przyjęcie do realizacji lub modyfikacja polecenia zapłaty 

e) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 
f) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody na 

korzystanie z polecenia zapłaty 

 

2,00 zł 

1,00 zł 
 

5,00 zł 

 Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 5,00 zł 

Wysłanie wyciągu bankowego : 
c) w formie papierowej: 

− jeżeli klient korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

− jeżeli klient nie korzysta z elektronicznych kanałów dostępu 

d) poprzez  elektroniczne kanały dostępu oraz na adres poczty elektronicznej (e-mail) klienta 

 
 

2,00 zł 

0,00 zł 
0,00 zł 

Za zmianę , odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu 
na wypadek śmierci  

 

20,00 zł 

Realizacja dyspozycji spadkobierców 15,00 zł 

Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 20,00 zł 

 

Dla czynności nie wymienionych w powyższych tabelach stosuje się opłaty i prowizje ujęte w obowiązującej Taryfie 

prowizji i opłat(…) 
 

Mastercard zbliżeniowa do „Konta za złotówkę”  

L

p. 
Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty 

Mastercard 

zbliżeniowa dla 

„Konta za złotówkę” 
1. 

 

 

Wydanie karty płatniczej 
- 0,00 zł 

2. Obsługa karty debetowej*  0,00 zł 

3.  Wypłata gotówki w: 

Naliczana od wypłaconej kwoty, 
pobierana w dniu rozliczenia operacji 

 

a)w bankomatach sieci SGB oraz BPS i zrzeszonych Bankach 
Spółdzielczych  

Bez opłat 

b)w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS) 
1,50 zł 
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c)w bankomatach w kraju, innych niż wskazane pkt 3a 3,00 zł 

d)w kasach innych banków  w  kraju ,niż wskazane w pkt 3 b        

(przy użyciu terminala POS) 
 

3% min 4,50 zł 

e)w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich 

EOG) Bez opłat 

f)wypłata gotówki w ramach usługi cash back Bez opłat 

    

4. 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych (na terytorium innego państwa 

członkowskiego EOG).  

Naliczana od wypłaconej kwoty Bez opłat 

5. Zmiana PIN w bankomatach: 

1) sieci SGB 

2) w sieci innych niż SGB 

Za każdą zmianę pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 

 

4,50 zł 

7,00 zł 

6. Zapytanie o dostępne środki w bankomatach: 
1) 1)sieci SGB 

2) 2)sieci innych niż SGB 

Za każde sprawdzenie 
 

1,00 zł 

1,50 zł 

7. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w 
walucie innej niż PLN 

Naliczana od kwoty transakcji, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji 

Bez opłat 

7. Sporządzenie zestawienia transakcji przesyłanego do klienta: 

1) w formie elektronicznej na adres poczty e-mail, 
2) w formie papierowej listem zwykłym 

Za każde zestawienie 

 

Bez opłat 
5,00 zł 

 

*bez dodatkowych warunków do spełnienia (np. liczba transakcji w miesiącu, płatności o     określonej wartości, wpływ wynagrodzenia czy obowiązek         

aktywnego korzystania z konta i karty płatniczej. 

**dla czynności nie wymienionych w powyższych tabelach stosuje się opłaty i prowizje ujęte w obowiązującej Taryfie prowizji i opłat(…)dla pakietu BS   

eROR oraz części 6- Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków bankowych klientów indywidualnych. 

 

 


