
 

 
 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH  
obowiązuje od dnia 01.01.2022 r.  

 
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 
Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Ropczycach dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych 
świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Ropczycach, zwanego dalej Bankiem.  
W przypadku braku odmiennych zapisów umownych opłaty i prowizje pobierane są:  
- po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi;  
- miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych;  
- zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego.  
W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie 
w podanych granicach.  
Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej.  
Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych 
od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym.  
Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne 
podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne.  
W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest 
ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności.  
Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na 
odstąpienie od jej pobrania.  
Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.  
Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.  

 
RACHUNKI 
TAB. 1 Rachunki rozliczeniowe 
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1 Otwarcie rachunku jednorazowo 10 zł 10 zł 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł 

2 Otwarcie rachunku pomocniczego  jednorazowo 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3 Prowadzenie rachunku : 

3.1 bieżącego  miesięcznie 10 zł 7zł  0 zł 5 zł 10 zł 15 zł 

3.2 pomocniczego   miesięcznie 5 zł 5 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

4 Elektroniczne kanały dostępu : 

4.1 System bankowości elektronicznej Internet Banking : 

4.1.1 Aktywacja usługi bankowości internetowej  jednorazowo 15 zł 15 zł -------- 0 zł -------- 0 zł 

4.1.2 Opłata za korzystanie z usługi bankowości internetowej  miesięcznie 10 zł 10 zł 
-------- 

0 zł -------- 0 zł 

4.1.3 
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS  do 
zaakceptowania zlecenia w bankowości internetowej 

za 1 sms 0 zł 0 zł -------- 0 zł -------- 0 zł 

4.1.4 

Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS do 
uwierzytelnienia Użytkownika w systemie bankowości 
elektronicznej 

za 1 sms  0 zł 0 zł -------- 0 zł -------- 0 zł 

4.1.5 Autoryzacja Push w aplikacji mobilnej za 1 komunikat 0 zł 0 zł -------- 0 zł -------- 0 zł 

4.1.6 Zablokowanie  dostępu do bankowości internetowej jednorazowo 0 zł  0 zł  -------- 0 zł  -------- 0 zł  

4.1.7 Odblokowanie dostępu do bankowości internetowej jednorazowo 0 zł  0 zł  -------- 0 zł  -------- 0 zł  

4.1.8 Wygenerowanie nowego hasła jednorazowo 5 zł 5 zł -------- 5 zł -------- 5 zł 

4.2 System bankowości elektronicznej Internet Banking dla Firm (IBF) : 

4.2.1 Aktywacja usługi Internet Banking dla Firm   jednorazowo 0 zł 0 zł -------- -------- -------- 0 zł 

4.2.2 Opłata za korzystanie z usługi Internet Banking dla Firm   miesięcznie 70 zł 70 zł -------- -------- -------- 70 zł 

4.2.4 
Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS  do 
zaakceptowania zlecenia w bankowości internetowej 

za 1 sms 0 zł  0 zł  -------- -------- -------- 0 zł  

4.2.5 

Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS do 
uwierzytelnienia Użytkownika w systemie bankowości 
elektronicznej 

za 1 sms  0 zł 0 zł -------- 0 zł -------- 0 zł 

4.2.6 Autoryzacja Push w aplikacji mobilnej za 1 komunikat 0 zł 0 zł -------- 0 zł -------- 0 zł 

4.2.7 Zablokowanie dostępu do IBE   jednorazowo 0 zł  0 zł  -------- -------- -------- 0 zł  
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4.2.8 Odblokowanie dostępu do IBE  jednorazowo 5 zł  5 zł  -------- -------- -------- 5 zł  

4.2.9 Wygenerowanie nowego hasła IBE  jednorazowo 5 zł 5 zł -------- -------- -------- 5 zł 

4.2.10 Wydanie tokena jednorazowo 120 zł 120 zł -------- -------- -------- 120 zł 

4.3 SMS Banking : 

4.3.1 Aktywacja/Modyfikacja usługi SMS Banking jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

4.3.2 Usługa powiadomienia SMS  za 1 sms 0,30 zł  0,30 zł  0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

4.4 Usługa dostępu do bankowości telefonicznej : 

4.4.1 Dostęp do Infolinii miesięcznie 0 zł 0 zł  0 zł 0 zł  0 zł 0 zł  

4.4.2 
Aktywacja usługi telefonicznej informacji o stanie środków 
na rachunku 

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

4.4.3 
Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o stanie środków 
na rachunku 

miesięcznie 
lub 

jednorazowo  

10 zł/ 
0,50 zł5 

10 zł/  
0,50 zł5 

10 zł/ 
0,50 zł5 

10 zł/  
0,50 zł5 

10 zł/ 
0,50 zł5 

10 zł/  
0,50 zł5 

5 Wpłaty i wypłaty  

5.1 Wpłata gotówkowa w Placówce Banku za wpłatę 
0,2 %           

min. 2,5 zł 

0,1 % min 

2,5 zł  

0,2 %   

min. 3 zł 

0,2 %   

min. 3 zł 

0,2 %      

min. 3 zł 

0,2 %       

min. 3 zł 

5.2 Wpłata gotówkowa dokonywana we wpłatomatach Banku za wpłatę 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5.2 Wypłata gotówkowa w Placówce Banku za wypłatę 
0,4 %           

min. 2,5 zł 

0,1 % min 

2,5 zł  

0,2 %   

min. 3 zł 

0,2 %   

min. 3 zł 

0,2 %       

min. 3 zł 

0,2 %      

min. 3 zł 

5.3 Wypłaty awizowane nieodebrane w ustalonym terminie6 
od nieodebranej 

wypłaty 
0,1 %  

min. 50 zł 
0,1 %  

min. 50 zł 
0,1 %  

min. 50 zł 
0,1 % 

min. 50 zł 
0,1 %  

min. 50 zł 
0,1 %  

min. 50 zł 

6 Przelewy krajowe 

6.1 Przelew wewnętrzny : 

6.1.1 Przelew wewnętrzny w placówce Banku za przelew 2 zł  2 zł  2 zł  2 zł 2 zł  2 zł  

6.1.2 
Przelew wewnętrzny w placówce Banku – podzielona 
płatność split payment 

za przelew 2 zł  2 zł  2 zł  2 zł  2 zł  2 zł  

6.1.3 Przelew wewnętrzny w systemie bankowości internetowej za przelew 0 zł 0 zł -------- 0 zł -------- 0 zł 

6.1.4 
Przelew wewnętrzny w systemie bankowości internetowej – 
podzielona płatność split payment 

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

6.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR7 : 

6.2.1 
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR dokonany w placówce 
Banku 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.2.2 
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR dokonany w placówce 
Banku – podzielona płatność split payment 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.2.3 
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR dokonany w placówce 
Banku na rzecz ZUS i US  

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

6.2.4 
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR dokonany w systemie 
bankowości internetowej (Internet Banking)  

za przelew 1,5 zł 1,5 zł -------- 0 zł -------- 0,50 zł 

6.2.5 

Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR dokonany w systemie 
bankowości internetowej (Internet Banking) – podzielona 
płatność split payment 

za przelew 1,5 zł 1,5 zł -------- 0 zł -------- 0,50 zł 

6.2.6 
Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR dokonany w systemie 
bankowości internetowej - Internet Banking dla Firm (IBF)  

za przelew 1,5 zł 1,5 zł -------- ------- -------- 0,50 zł 

6.2.7 

Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR dokonany w systemie 
bankowości internetowej - Internet Banking dla Firm (IBF)  - 
podzielona płatność split payment 

za przelew 1,5 zł 1,5 zł -------- ------- -------- 0,50 zł 

6.2.10 
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET dokonany w 
placówce Banku (do 1 mln. zł) 

za przelew 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 

6.2.11 
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET dokonany w 
placówce Banku (powyżej 1 mln. zł) 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6.2.12 
Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET dokonany w 
systemie bankowości internetowej (powyżej 1 mln. zł) 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

6.3 Polecenie przelewu natychmiastowego na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR8 

6.3.1 w placówce Banku  za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6.3.2 w systemie bankowości internetowej  za przelew 5 zł 5 zł -------- 5 zł -------- 5 zł 

7 Przelewy zagraniczne 

7.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym w placówce Banku: 

7.1.2 SEPA od transakcji 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7.1.3 Polecenie wypłaty 9 od transakcji  20 zł  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym w placówce Banku: 
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7.2.1 w EUR, USD, GBP w trybie „pilnym” od transakcji  111 zł  111 zł 111 zł 111 zł 111 zł 111 zł 

7.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 

7.3.1 SEPA od transakcji  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

7.3.2 Dotyczące wypłaty z dyspozycją „BEN” lub „SHA” od transakcji  30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

7.3.3 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15 %             

min. 20 zł       
max. 100 zł 

0,15 %        
min. 20 zł  

max. 100 zł 

0,15 %             
min. 20 zł       

max. 100 zł 

0,15 %        
min. 20 zł  

max. 100 zł 

0,15 %             
min. 20 zł       

max. 100 zł 

0,15 %        
min. 20 zł  

max. 100 zł 

7.3.4 
Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta 

za zlecenie 
75 zł + koszty 

banków          
trzecich  

75 zł + koszty 
banków            
trzecich 

75 zł + koszty 
banków          
trzecich  

75 zł + koszty 
banków            
trzecich 

75 zł + koszty 
banków          
trzecich  

75 zł + koszty 
banków            
trzecich 

7.4 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty 

7.4.1 
przy kwotach do 5000 EUR lub jej równowartości w walucie 
wymienialnej 

od transakcji  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

7.4.2 
przy kwotach powyżej 5000 EUR lub ich równowartości w 
walucie wymienialnej 

od transakcji 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

7.4.3 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta  

od transakcji 
75 zł + koszty 

banków          
trzecich  

75 zł + koszty 
banków            
trzecich 

75 zł + koszty 
banków          
trzecich  

75 zł + koszty 
banków            
trzecich 

75 zł + koszty 
banków          
trzecich  

75 zł + koszty 
banków            
trzecich 

8 Zlecenia stałe 

8.1 
Rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w 
placówce Banku 

za zlecenie 3 zł 3 zł  3 zł  3 zł  3 zł  3 zł  

8.2 
Rejestracja/modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego w 
placówce Banku/ w systemie bankowości internetowej 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.3 
Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku na rachunek w 
Banku Spółdzielczym w Ropczycach  

za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

8.4 
Realizacja zlecenia stałego w placówce Banku na rachunek w 
innym banku krajowym  

za zlecenie 3 zł 3 zł 4 zł 4 zł 1,5 zł 5 zł 

9 Polecenie zapłaty  

9.1 Rejestracja polecenia zapłaty w placówce Banku za zlecenie  3 zł 3 zł  3 zł  3 zł  3 zł  3 zł  

9.2 Modyfikacja/odwołanie polecenia zapłaty  za zlecenie 3 zł  3 zł  3 zł  3 zł  3 zł  3 zł  

9.3 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku Posiadacza  za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10 
Karty debetowe 10:  
Visa Business Debetowa z mikroprocesorem, Mastercard Business Debetowa Pay Pass 

10.1 Wydanie/wznowienie karty debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 Wydanie duplikatu karty11 jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

10.3 Użytkowanie karty  miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł 0 zł 

10.4 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł10  0 zł10 0 zł10  0 zł10 0 zł10  0 zł10 

10.5 Wypłaty gotówkowe : 

10.5.1 

we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach 
krajowych oraz terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami12 

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

10.5.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  5 zł  

10.5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą od transakcji 

3 %                   
min. 10 

zł10 

3 %               
min. 10 

zł10 

3 %           
min. 10 

zł10 

3 %          
min. 10 

zł10 

3 %              
min. 10 

zł10 

3 %              
min. 10 

zł10 

10.6 Sprawdzanie salda w bankomacie13 od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

10.7 Powtórne generowanie i wysyłka nr PIN na wniosek Klienta  od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.8 Zmiana danych Użytkownika karty  od transakcji 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

10.9 Zastrzeżenie karty od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.10 Cash back (na terenie Polski)  od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11 Wyciąg z rachunku bankowego : 

11.1 
Wyciąg miesięczny (odbierany w placówce Banku, przesyłany 
pocztą, przesyłany na adres e-mail) 

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

11.2 Sporządzenie odpisu dowodu księgowego  jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.3 Sporządzenie elektronicznego dokumentu księgowego jednorazowo 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11.4 Duplikat wyciągu  za stronę  3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

12 Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza : 

12.1 Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza  za 1 stronę  3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

13 Czeki gotówkowe : 
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13.1 
Realizacja czeku gotówkowego w Placówkach Banku oraz w 
Grupie BPS14 

za czek 
0,4 %,  

min. 2,5 zł 
0 zł 

0,2 %, 
min. 3 zł 

0,2 %, 
min. 3 zł 

0,2 %,  
min. 3 zł  

0,2 %,  
min. 3  zł 

13.2 
Realizacje czeku w bankach – stronach porozumienia z 
11.07.1990 r.  

za czek 
0,4 %           

min. 2,5 zł  
0,4 %       

min. 2,5 zł  
0,4 %   

min. 2,5 zł  
0,4 %   

min. 2,5 zł  
0,4 %      

min. 2,5 zł  
0,4 %      

min. 2,5 zł  

13.3 Potwierdzenie czeku za czek 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.4 Wydanie blankietów czeków za czek  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł  1 zł 

13.5 Incaso czeku za czek 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13.6 Zgłoszenie utraty blankietów czekowych jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13.7 Uzgodnienie salda w innym banku  za czynność 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

14 Ustanowienie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia : 

14.1 Ustanowienie blokady jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

14.2 Modyfikacja ustanowionej blokady jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

14.3 Realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia  jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

14.4 Potwierdzenie wykonania blokady  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15 Realizacja tytułu wykonawczego  za przekaz  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

16 Wydanie opinii na wniosek Posiadacza Rachunku  za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

17 Wydanie zaświadczenia na wniosek Posiadacza Rachunku  za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

18 
Zmiana danych osobowych lub adresowych posiadacza 
rachunku (zmiana karty wzorów podpisów) 

za czynność 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

19 Obsługa posiadacza rachunku poza siedzibą Banku15  za czynność 50 zł  50 zł 50 zł 50 zł  50 zł 50 zł 

20 Likwidacja rachunku  jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

21 
Wysłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania 
niedopuszczalnego salda debetowego  

za monit 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

22 
Wysłanie wezwania do zapłaty należności Banku z  tytułu 
powstania niedopuszczalnego salda debetowego  

za wezwanie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

23 
Usługa identyfikacji przychodzących płatności 
masowych 

miesięcznie 
według 
umowy 

według 
umowy 

według 
umowy 

według 
umowy 

według 
umowy 

według 
umowy 

24 Udzielenie/modyfikacja/odwołanie pełnomocnictwa za czynność  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

 

RACHUNKI 
TAB. 2 Pozostałe rachunki  

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

  

Stawka  
 

Rachunek lokaty 
terminowej 

Rachunek VAT 

1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 

3 Wpłaty i wypłaty gotówkowe : 

3.1 Wpłata gotówkowa od kwoty 0 zł -------- 

3.2 Wypłata gotówkowa od kwoty 0 zł -------- 

4 Przelewy krajowe   

4.1 Na rachunek w Banku  za przelew 2 zł  --------- 

4.2 Na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR16 za przelew 5 zł  --------- 

4.2.1 Na rachunek w innym banku krajowym w systemie Express ELIXIR8 za przelew 10 zł ---------- 

4.3 Na rachunek w innym banku w systemie SORBNET za przelew 35 zł --------- 

5 Wydruk zestawienia posiadanych wkładów oszczędnościowych od wydruku 0 zł --------- 

6 Wydanie zaświadczenia na wniosek posiadacza rachunku od zaświadczenia 10 zł --------- 

7 Wydanie opinii na wniosek posiadacza rachunku od opinii 10 zł --------- 

8 Wyciąg (odbierany w placówce Banku, przesyłany pocztą, przesyłany na adres e-mail) jednorazowo 0 zł --------- 

9 Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza od wydruku 10 zł --------- 

10 
Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu 
pełnomocnika 

jednorazowo 0 zł --------- 

11 Zmiana danych osobowych lub adresowych posiadacza rachunku jednorazowo 0 zł --------- 

12 Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności jednorazowo 
wedle kosztów 
rzeczywistych 

--------- 



 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

  

Stawka  
 

Rachunek lokaty 
terminowej 

Rachunek VAT 

13 Ustanowienie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia : 

13.1 Ustanowienie blokady jednorazowo 20 zł --------- 

13.2 Modyfikacja ustanowionej blokady jednorazowo 20 zł --------- 

13.3 Realizacja dyspozycji w ramach zleconego zabezpieczenia  jednorazowo 20 zł --------- 

13.4 Potwierdzenie wykonania blokady  jednorazowo 0 zł --------- 

14 Obsługa posiadacza rachunku poza siedzibą Banku15 za czynność 50 zł  --------- 

15 Likwidacja rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 

16 Udzielenie/modyfikacja/odwołanie pełnomocnictwa za czynność  10 zł ---------- 

 

KREDYTY  
TAB. 3 Kredyty gospodarcze i rolnicze 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

  

Stawka  
 

Kredyt 
Inwestycyjny 

Kredyt Obrotowy 

Kredyt 
odnawialny w 

rachunku 
bieżącym 

Kredyt rolniczy 

1 
Rozpatrzenie wniosku kredytowego – prowizja 
przygotowawcza 

jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty  

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2 Prowizja za udzielenie kredytu 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
do 3,0 %  do 3,0 %  do 3,0 %  do 3,0 %   

3 Wydanie promesy udzielania kredytu 
jednorazowo od 
kwoty kredytu  

od 0,1 % do 1,0 % 
min. 200 zł 

od 0,1 % do 1,0 % 
min. 200 zł 

od 0,1 % do 1,0 
% min. 200 zł 

od 0,1 % do 1,0 % 
min. 100 zł 

4 Prolongowanie terminu spłaty kredytu 
jednorazowo od 

kwoty prolongowanej 
od 0,25 % do 2,0 % 

min. 200 zł  
od 0,25 % do 2,0 % 

min. 200 zł 
od 0,25 % do 2,0 

% min. 200 zł 
od 0,25 % do 2,0 % 

min. 100 zł 

5 Podwyższenie kwoty kredytu 
jednorazowo od 

kwoty podwyższenia 
nie dotyczy nie dotyczy do 3,0 %  do 3,0 %  

6 

Prowizja za gotowość finansową – liczona za każdy 
dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub 
transzy17 

miesięcznie 
z dołu  

0,5 %18  
w skali roku 

0,5 %18 
w skali roku 

0,5 %18  
w skali roku 

0,5 %18  
w skali roku 

7 Prowizja rekompensacyjna19  
Jednorazowo od 

kwoty wcześniejszej 
spłaty  

1,5 %20 1,5 %20      nie dotyczy 1,5 %20 

8 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na 
wniosek Kredytobiorcy 

za aneks 
200 zł 

 
200 zł 

 
200 zł 

 
100 zł 

 

9 
Wydanie zgody na przejęcie zadłużenia przez 
nowego kredytobiorcę 

jednorazowo 
od 0,1 % do 0,5 % 

min. 200 zł 
od 0,1 % do 0,5 % 

min. 200 zł 
od 0,1 % do 0,5 
% min. 200 zł 

od 0,1 % do 0,5 % 
min. 100 zł 

10 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość 
zadłużenia  

za zaświadczenie  30 zł  30 zł  30 zł 30 zł 

11 Wydanie opinii o kliencie  za opinię  50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

12 
Wydanie opinii wraz z potwierdzeniem zdolności 
kredytowej klienta21 

za opinię  100 zł  100 zł  100 zł 100 zł 

13 
Sporządzenie historii kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł  50 zł 

14 
Sporządzenie wyciągu z rachunku kredytowego na 
wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15 
Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek 
Kredytobiorcy 

za jedną stronę 
dokumentu  

3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

16 
Wysyłanie upomnień monitów z tytułu zaległości 
w spłacie kredytów 

za monit 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

17 Wysyłanie wezwań do zapłaty należności Banku  za wezwanie  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18 
Wydanie promesy wykreślenia zabezpieczenia 
rzeczowego 

za promesę  100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

19 
Udzielenie promesy gwarancji (ważność do 3 
miesięcy) 

jednorazowo od 
kwoty przyrzeczonej 

od 0,1 % do 0,3 % 
min. 150 zł 

od 0,1 % do 0,3 % 
min. 150 zł 

od 0,1 % do 0,3 
% min. 150 zł 

od 0,1 % do 0,3 % 
min. 100 zł 

20 
Udzielenie promesy gwarancji (ważność powyżej 3 
miesięcy) 

jednorazowo od 
kwoty przyrzeczonej 

od 0,2 % do 0,5 % 
min. 200 zł 

od 0,2 % do 0,5 % 
min. 200 zł 

od 0,2 % do 0,5 
% min. 200 zł 

od 0,2 % do 0,5 % 
min. 100 zł 

21 Udzielenie gwarancji, poręczenia  

Za każdy rozpoczęty 3 
miesięczny okres 

ważności zobowiązania 
od kwoty gwarancji lub 

poręczenia  

od 0,50 % do 2 %  
min. 200 zł 

od 0,50 % do 2 % 
min. 200 zł 

od 0,50 % do 2 % 
min. 200 zł 

od 0,5 % do 2 % 
min. 100 zł  

22 

Zmiana postanowień umowy o udzieleniu 
gwarancji lub poręczenia bankowego w formie 
aneksu. 

za aneks 
200 zł 

 
200 zł 

 
200 zł 

 
100 zł 

 

23 

Wydanie wtórnika dokumentu stanowiącego 
podstawę do zwolnienia prawnego zabezpieczenia 
spłaty ustanowionego na rzecz Banku 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 



 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

  

Stawka  
 

Kredyt 
Inwestycyjny 

Kredyt Obrotowy 

Kredyt 
odnawialny w 

rachunku 
bieżącym 

Kredyt rolniczy 

24 

Sporządzenie przyrzeczenia wydania zgody na 
bezobciążeniowe wyodrębnienie - jednego 
lokalu/nieruchomości 

jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

25 

Sporządzenie przyrzeczenia wydania zgody na 
bezobciążeniowe wyodrębnienie – więcej niż 
jednego lokalu/nieruchomości 

jednorazowo 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

26 
Sporządzenie wydania zgody na bezobciążeniowe 
wyodrębnienie - jednego lokalu/nieruchomości 

jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

27 

Sporządzenie wydania zgody na bezobciążeniowe 
wyodrębnienie - więcej niż jednego 
lokalu/nieruchomości 

jednorazowo 500 zł 500 zł 500 zł 500 zł 

28 

Czynności dotyczące obsługi kredytowej np. 
wystawianie pism, oświadczeń zaświadczeń nie 
wymienionych w niniejszej Tabeli 

jednorazowo 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

29 
Inne czynności związane z kredytem na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych  
 

według kosztów 
rzeczywistych  

 

według kosztów 
rzeczywistych  

 

według kosztów 
rzeczywistych  

 

 
TAB. 4 Inne czynności i usługi 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

  
Stawka  

 

1 Wydanie kserokopii umowy  
za jedną stronę 

dokumentu  
3 zł 

2 Przechowanie w depozycie (dokumentowy lub kluczowy)  miesięcznie  10 zł 

3 Przekaz internetowy – realizacja 
jednorazowo 0 zł  

4 Inne formy transmisji danych  
jednorazowo 5 zł 

5 Nadanie przekazu pieniężnego Western Union(dodatkowo pobierana jest prowizja dla Western Union naliczana przez system transakcyjny ) 

Union) od transakcji 10 zł22 

6 Odbiór przekazu pieniężnego Western Union  
od transakcji 0 zł 

7 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową – osobom, organom i 
instytucjom uprawnionym na podstawie Prawa Bankowego (z wyłączeniem przypadków określonych w Art. 110 ustawy 
Prawo Bankowe) oraz innych przepisów prawa: 
Uwaga! 
a) Opłata jest pobierana przez każdą jednostkę organizacyjną Banku udzielającą informacji pozytywnej, tj. w przypadku 
posiadania przez Klienta rachunków lub korzystania z innych usług (w przypadku informacji negatywnej opłaty nie pobiera 
się). 
b) Opłata jest pobierana także w przypadku udzielania informacji bezpośrednio biegłym rewidentom w oparciu o pisemną 
zgodę posiadacza rachunku, na rzecz, którego wykonywany jest audyt; opłata pobierana jest od posiadacza rachunku. 
c) Dopuszcza się możliwość odstąpienia od pobierania opłaty od banków na zasadach wzajemności. 

za czynność 

70 zł 

8 Wysłanie korespondencji listowej za granicę 
za czynność  20 zł 

9 

Usługi realizowane przez system OGNIVO takie jak: poszukiwanie polecenia przelewu, realizacja prośby o zwrot płatności 
od nadawcy – błędny numer rachunku, zwrot płatności do nadawcy – błędnie przesłana kwota, podanie daty 
zaksięgowania środków – odbiorca nie dostał uznania, dodatkowe dane dotyczące tytułu płatności, anulowanie jednej z 
podwójnie przesłanych płatności, korekta nazwy nadawcy, zlecenie operacji do ZUS, US i inne usługi nie ujęte w taryfie  

za czynność  

20 zł 

 
TAB. 5 Czynności kasowe   

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

  
Stawka  

 

1 Wpłaty gotówkowe podmiotów nie posiadających rachunku w BS Ropczyce przekazywane na rachunki : 

1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku  od transakcji 0 zł 

1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od transakcji  0,50 % min. 5 zł 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych  

1.3.1 w trybie zwykłym  od transakcji  0,50 % min. 5 zł 

1.3.2 w trybie natychmiastowym w systemie Express ELIXIR8 od transakcji 0,50 % min. 10 zł 

1.4 wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki ZUS  od transakcji  3 zł 

2 Wymiana banknotów i monet na inne nominały : 

2.1 Od Klientów posiadających rachunek w Banku  od transakcji 0 zł 

2.2 Od Klientów nie posiadających rachunku w Banku 
od transakcji 5 % min. 20 zł  

 

TAB. 6 Usługa BLIK   



 

Lp. 
Rodzaj usług (czynności) 

 
Tryb pobierania 

  
Stawka  

 

1. Opłata za usługę BLIK    jednorazowo 0 zł 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK : 

2.1 Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi BLIK od transakcji 0 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach:  

2.2.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych oraz terminalach POS zgodnie z 
zawartymi umowami12 

od transakcji 0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 5 zł 

 

1 Pakiet obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Bank pobiera opłaty i prowizje jak w ofercie standardowej Rachunku Bieżącego. Pakiet dla 

firm, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy rachunku bankowego.  
2 Pakiet obowiązuje przez okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Bank pobiera opłaty i prowizje jak w ofercie standardowej Rachunku Bieżącego. Pakiet dla 

firm, które zostały zarejestrowane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed dniem zawarcia umowy rachunku bankowego.  
3 Pakiet obowiązuje przez czas nieokreślony. Obowiązkowym elementem pakietu jest karta debetowa.  
4 Pakiet obowiązuje przez czas nieokreślony. Obowiązkowym elementem pakietu jest karta debetowa oraz bankowość internetowe – Internet Banking lub Internet 
Banking dla Firm. 
5 Wybór sposobu rozliczania (miesięczny lub jednorazowy) zależy od klienta i jest określony we wniosku o aktywację usługi. W przypadku wyboru rozliczania 

miesięcznego obowiązuje stała opłata ryczałtowa 10 zł za miesiąc bez względu na ilość pojedynczych zapytań. W przypadku wyboru rozliczania jednorazowego 
obowiązuje opłata w wysokości 0,50 zł za pojedyncze zapytanie. 
6 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w placówce Banku lub za pośrednictwem Infolinii, co najmniej 2 dni robocze przed 

dokonaniem wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty kwoty 50.000 zł lub wyższej  i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 
0,1 % kwoty awizowanej. 
7 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej 
realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.  
8 Maksymalna kwota przelewu w Express ELIXIR to 10.000,00 zł. Maksymalna dzienna liczba przelewów Express ELIXIR – 3 sztuki. 
9 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8.4, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
10 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
11 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
12 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
13 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
14 Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek 

oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde wezwanie.  
15 Usługa realizowana na wniosek Klienta. Usługa nie dotyczy operacji kasowych. 
16 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana przez system ELIXIR, dla kwoty równej lub wyższej od 1.000.000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 

SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET.  
17 Prowizja dotyczy umów kredytowych zawartych lub odnawianych po dniu 01.04.2021 r.   
18 W przypadku kredytów na kwotę równą lub wyższą niż 500.000 zł,  stawka prowizji za gotowość finansową ustalana jest indywidualnie przez Zarząd Banku w 

formie decyzji kredytowej.   
19 Prowizja jest naliczana, gdy całość lub część kredytu zostanie spłacona minimum 30 dni przed umownym terminem płatności. Prowizja dotyczy umów 

kredytowych zawartych lud odnawianych po dniu 01.04.2021 r.   
20 W przypadku kredytów na kwotę równą lub wyższą niż 500.000 zł,  stawka prowizji rekompensacyjnej ustalana jest indywidualnie przez Zarząd Banku w 

formie decyzji kredytowej. 
21 Dotyczy czynnych klientów Banku. 
22 Dodatkowo pobierana jest prowizja dla Western Union naliczana przez system transakcyjny. 

 

                                                           


