
 Załącznik 1 do Uchwały nr  1/5/2023 z posiedzenia Członków Zarządu 

 Banku Spółdzielczego w Pawłowicach  z dnia 31.01.2023 r. 

 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach 
 

dedykowana dla Klientów indywidualnych 
  

 rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy/ 

Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

MŁODZIEZ 

rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy 

JUNIOR/  

rachunek 

oszczędnościowy: 

OTWARTE 

KONTO – OK, 

OTWARTE 

KONTO – OK Bis 

Otwarcie rachunku płatniczego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie) 8,001 bez opłat bez opłat bez opłat 
Prowizja od wpłat na rachunek bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 
Prowizja od wypłat z rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 8,00 

Prowizja od poleceń przelewów wewnętrznych składanych: 
elektronicznie za pośrednictwem systemu internetowego EBO 

bez opłat bez opłat - 8,00 

Prowizja od poleceń przelewów wewnętrznych składanych: 

w formie papierowej w placówce banku 1,50 1,50 1,50 8,00 

Prowizja od poleceń przelewów zewnętrznych składanych: 
elektronicznie za pośrednictwem systemu internetowego EBO bez opłat bez opłat - 8,00 

Prowizja od poleceń przelewów zewnętrznych składanych: w 

formie papierowej w placówce banku 3,001 3,00 3,00 8,00 

Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego bez opłat bez opłat - bez opłat 
Opłata za wygenerowanie nowego loginu do systemu 
internetowego EBO 

5,00 5,00 - 5,00 

Opłata za zablokowanie na wniosek Klienta dostępu  

do systemu internetowego EBO 
5,00 5,00 - 5,00 

Opłata za odblokowanie na wniosek Klienta  dostępu  
do systemu internetowego EBO 

5,00 5,00 - 5,00 

Polecenie zapłaty każdorazowo oraz od odwołania  

i aktualizacji 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Zmiana numeru telefonu komórkowego dla potrzeb usługi SMS 
/ bankowości internetowej/korzystanie 

 z karty (łącznie) 
5,00 5,00 5,00 5,00 

Opłaty dotyczące karty:  Visa Classic 
Debetowej, 

Visa Classic 

Debetowej typu 
Pay Wave, 

MasterCard 

PayPass 

Visa Classic 
Debetowej, 

Visa Classic 

Debetowej 
MŁODZIEZ,  

Visa Classic 

Debetowej typu 
Pay Wave, 

MasterCard 

PayPass 

Visa Classic 
Debetowej 

JUNIOR, Visa 

Classic 
Debetowej  

Visa Classic 

Debetowej typu 
Pay Wave, 

MasterCard 

PayPass 

 

Wydanie nowej karty płatniczej bez opłat bez opłat bez opłat - 

Wznowienie karty płatniczej bez opłat bez opłat bez opłat - 
Opłata miesięczna za posiadanie karty płatniczej –  

od każdej karty wydanej do rachunku 
3,001 bez opłat bez opłat - 

Wydanie duplikatu karty 20,00 20,00 20,00 - 
Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych  
w kraju 

bez opłat bez opłat bez opłat - 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych - w punktach 
handlowo – usługowych za granicą 

bez opłat bez opłat bez opłat - 

Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia 

Banku BPS SA  
bez opłat bez opłat bez opłat - 

Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 5,001 5,00 5,00 - 

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych - w bankomatach za 

granicą 

5,001 5,00 5,00 - 

Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku 
BPS S.A. 

bez opłat bez opłat bez opłat - 

Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 9,00 9,00 9,00 - 
Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą  

od kwoty wypłaty 
2,00 % 

min. 10,00 
2,00 % 

min. 10,00 
2,00 % 

min. 10,00 - 

Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat bez opłat bez opłat - 



Rozpatrzenie reklamacji bez opłat bez opłat bez opłat - 

Usługa cash back 2,00 2,00 2,00 - 

Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 10,00 10,00 - 

Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 1000,00 1000,00 - 

Zmiana wysokości limitu indywidualnego 5,00 5,00 5,00 - 
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 
- 

*rachunek ROR oznacza jeden z rachunków: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
MŁODZIEŻ, rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy JUNIOR 
1 W przypadku Podstawowego Rachunku Płatniczego: prowadzenie rachunku płatniczego w wysokości 0,00zł,  opłata miesięczna za posiadanie 

karty płatniczej wynosi 0,00zł, prowizja od transgranicznej transakcji płatniczej przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych wynosi 
6,00zł, wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju prowizja wyliczana do ustawowego limitu 5 bezpłatnych transakcji w kwocie 0zł 

natomiast każda kolejna 4 zł, prowizja od poleceń przelewów zewnętrznych składanych: w formie papierowej w placówce banku-przelew 

wliczany do ustawowego limitu 5 bezpłatnych przelewów lub zleceń stałych w kwocie 0zł natomiast każdy kolejny przelew 2,5 zł, prowizja od 
zleceń stałych – (wliczanych do ustawowego limitu 5 bezpłatnych przelewów lub zleceń stałych) w kwocie 0zł natomiast każde kolejne zlecenie 

2,00zł  

                            zł 

I.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ  RACHUNKU KLIENTÓW 

INDYWIDUALNYCH 

 

1.  Zmiana wzorów podpisów            15,00 

2.  Zaświadczenie  potwierdzające: posiadanie rachunku płatniczego, stanu depozytów,    

     realizacje polecenia przelewu 

20,00 

3.  Wydanie opinii bankowej/zaświadczenie na temat wysokości zadłużenia lub jego   

     braku, sytuacji ekonomicznej klienta 

50,00+VAT 

4.  Potwierdzenie czeku  10,00 

5.  Odpis lub kserokopia zestawienia transakcji (wyciągu) lub dowodu bankowego 10,00 

6. Opłata za wydaną książeczkę do rachunku płatniczego a’Vista   

    (Nie dotyczy rachunków  a’Vista ewidencjonowanych na koncie „nieczynne”) 

10,00 

 

7. Wydanie duplikatu nowej książeczki 15,00 

8. Prowizja od zastrzeżenia dokumentu   

- przez klienta posiadającego w Banku rachunek płatniczy, rachunek kredytowy, 

    rachunek  lokaty 

-  przez osoby nie posiadające w Banku rachunku płatniczego, rachunku kredytowego,    

   rachunku lokat 

 

25,00 

 

25,00+VAT 

9. Blokada środków na rachunku płatniczym 10,00 

10. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku płatniczego i rachunku lokaty o: 

-  ustanowieniu pełnomocnika     

- o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika  

 

bez opłat 

10,00 

11. Zlecenia stałe : 

- realizacja zlecenia stałego  

- realizacja zlecenia stałego dot. spłaty raty kredytu   

- modyfikacja zlecenia stałego  

- realizacja zlecenia stałego po terminie (z powodu braku środków na rachunku ) –

dodatkowo 

Realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem systemu internetowego EBO (dotyczy 

Klienta Indywidualnego) 

Powiadomienie klienta o braku środków na pokrycie realizacji zlecenia stałego 

(telefonicznie, e-mail) 

 

2,00
1 

2,50 

3,00 

 

3,00 

 

brak 

 

10,00 

12. Polecenie zapłaty każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji 

Powiadomienie klienta o braku środków na pokrycie realizacji polecenia zapłaty 

(telefonicznie, e-mail) 

1,00 

 

10,00 

13. Dokonanie blokady wkładów oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia kredytu 

udzielonego przez inny Bank  

40,00 

14. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zestawienia transakcji o obrotach na 

rachunku bankowym (historia rachunku) 

5,00+VAT 

za każdy miesiąc 

15. Zestawienie transakcji (wyciąg bankowy): 

- odbierany w Banku lub przesyłany listem zwykłym raz w miesiącu  

- przesyłany drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu- za każdą przesyłkę 

 

bezpłatnie 

2,00 

16. Przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej lub oszczędnościowej, pieczęci  20,00 



      lub innych dokumentów  

     (Nie dotyczy rachunków  a’vista ewidencjonowanych na koncie „nieczynne”) 

17.Za przyjęcie dyspozycji, odwołanie lub zmianę  „upoważnienia” na wypadek śmierci 25,00 

18. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000,00zł należy awizować  

w Centrali Banku, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  

Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty 

przewyższającej 30 000,00zł przy założeniu iż minimalna prowizja od przekroczenia 

wynosi 20,00zł.  

W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się 

prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 

Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki  

w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty 

gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.   

 

 

0,2% kwoty 

przewyższającej 

30 000,00zł 

 

minimalna prowizja 

od przekroczenia 

wynosi 20,00 

19. Udzielanie informacji o stanie konta przez telefon miesięcznie 

     - jednorazowa opłata przy złożeniu hasła  

3,00 

3,00 

20. Realizacja zlecenia w systemie SORBNET (w formie papierowej oraz za 

      pośrednictwem systemu internetowego EBO) 

35,00 

21. Realizacja zlecenia w systemie Express Elixir (w formie papierowej oraz za 

      pośrednictwem systemu internetowego EBO) 

5,00 

22. Zmiana warunków umowy rachunku na życzenie klienta  lub inne usługi 

      nie wymienione w Tabeli  

30,00 

23. Opłata za uzyskanie informacji o zmianie salda rachunku poprzez SMS 0,15 
2 

za każdy SMS  
2
 

24. Opłata za uzyskanie hasła aktywacyjnego poprzez SMS 0,15 

za każdy SMS  
2
 

25. Opłata za uzyskanie kodu jednorazowego poprzez SMS 0,15 

za każdy SMS  
2
 

26. Opłata za sms-owe potwierdzenie zrealizowanego przelewu 0,15 

za każdy SMS  
2
 

27. Przekształcenie rachunku płatniczego na inny rodzaj rachunku w tym przekształcenie 

      rachunku płatniczego indywidualnego na rachunek wspólny 

20,00 

28. Wstrzymanie, anulowanie realizacji każdego podpisanego zlecenia przesłanego do 

Banku na życzenie klienta. 

Uwaga: Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia możliwe jest jedynie w 

przypadku kiedy zlecenie nie zostało jeszcze wysłane z Banku do KIR (dla Elixir/ Express 

Elixir) lub NBP (dla Sorbnet). Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia 

nie jest możliwe dla doładowań telefonów komórkowych oraz poleceń przelewów 

wewnętrznych. Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia na podstawie 

rozmowy telefonicznej wymaga pisemnego potwierdzenia dostarczonego do Banku w tym 

samym dniu w formie faksu lub wydruku zaopatrzonego w podpisy zgodne z kartą wzorów 

podpisów osób upoważnionych do składania dyspozycji na rachunku, którego zlecenie 

dotyczy. 

5,00 

29. Realizacja czynności związanych z przenoszeniem rachunku płatniczego (dotyczy 

      Klientów indywidualnych) 

  

bezpłatnie 

 

INNE  USŁUGI   

1. Opłaty związane z udostępnieniem wrzutni klientom posiadającym rachunek płatniczy: 

     - wynajęcie 1 sztuki portfela 

     - udostępnienie 1 sztuki klucza do wrzutni 

70,00 

30,00 

2. Prowizja od wpłat  gotówkowych     - na rachunek prowadzony w innym banku 

                                                              

 

 

  - na rachunek prowadzony w BS Pawłowice 

0,5% 

nie mniej niż 4,00 

nie więcej niż 100,00 

 

bez opłat 

3. Wpłaty na cele charytatywne mogą być zwolnione od prowizji ----- 

4. Wymiana bilonu  

     Prowizji nie pobiera się od Kościołów i instytucji pożytku publicznego 

0,5% min. 8,00 

5. Opłata za wniosek o udzielenie osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po  

    posiadaczu rachunku, zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz  

    spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

50,00+VAT 



6. Opłata za wniosek o udzielenie osobie poszukującej własnych rachunków zbiorczej    

    informacji o jej  rachunkach w bankach  oraz spółdzielczych kasach  

    oszczędnościowo-kredytowych 

50,00+VAT 

7. Opłata za wniosek o udzielenie podmiotowi uprawnionemu  zbiorczej informacji  

    o  rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych 

50,00+VAT 

2 W okresie promocji od dnia 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. opłaty za SMS nie będą pobierane 

 
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym 

             zł 

1. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w ciężar rachunku 

prowadzonego w Banku  

- przelewy SEPA 
   realizowany z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego 
   realizowany z rachunku oszczędnościowo OTWARTE KONTO: OK. i OK-Bis  

 

- polecenia wypłaty 

- polecenie przelewu w obrocie dewizowym 

- polecenie przelewu Target  

 

 

 
3,00 

8,00 

 

12,00 

12,00 

35,00 
2. Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w 

EUR, USD, GBP 
- z datą waluty „dziś”(PILNY) 

     uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.1 

 

 
100,00 

 
3. Zmiany (korekty) odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym 

wykonane na zlecenie klienta 

100,00+koszty banków trzecich 

4. Wykonanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 

przekazu w obrocie dewizowym 

10,00 

5. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym w ciężar rachunku 

prowadzonego w Banku  

- przelewy SEPA 

- polecenia wypłaty 

- polecenie przelewu w obrocie dewizowym 

- polecenie przelewu Target 

 

 

0,00 

12,00 

12,00 

0,00 

6. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym , postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta Banku 

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku 

100,00+koszty banków trzecich 

7. Niezależnie od wymienionych prowizji i opłat dotyczących realizację polecenia  

       wypłaty Bank pobiera koszty banków pośredniczących. 

80,00 

8. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00+koszty banków trzecich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Podstawowe opłaty i prowizje dotyczące  KREDYTÓW dla osób fizycznych 

Jednorazowa prowizja od kwoty przyznanego kredytu dla osób fizycznych :  

- kredyty odnawialne w rachunku ROR  

 

 

- kredyt EKO 

        - dla klientów posiadających rachunki bankowe w BS Pawłowice   

lub składających wniosek o kredyt EKO z ubezpieczeniem 

                               - dla pozostałych klientów                                             

- kredyty KONSOLIDACYJNE 

- kredyty  HIPOTECZNE konsumpcyjne  

- kredyty SUPER OKAZJA 

                              - dla klientów posiadających rachunki bankowe w BS Pawłowice 

                               - dla pozostałych klientów 

- kredyty CZTERY  PORY  ROKU 

                              - dla klientów posiadających rachunki bankowe w BS Pawłowice 

                               - dla pozostałych klientów 

- kredyty MIESZKANIOWE                                   - do 5 lat 

                                                                                  - powyżej 5 lat 

Minimalna jednostkowa kwota prowizji od przyznanego kredytu wynosi 100,00zł – zapis 

nie dotyczy kredytów odnawialnych w rachunku ROR 

 

1,0% od przyznanego 

kredytu oraz za każdy 

rok odnowienia 

1,0% 

1,5% 

2,0% 

 

do 2,5% 

do 2,5% 

 

2,0% 

5,0% 

 

2,8% 

4,5% 

do 1,0% 

do 2,0% 

Kredyty  prolongowane - jednorazowa prowizja od kwoty prolongowanej   

- do 3 miesięcy 

- powyżej 3 miesięcy 

 

do 1,0% 

do 2,0% 

Dodatkowe  czynności związane z obsługa rachunków    kredytowych  

1. Wystawienie tytułu wykonawczego 80,00 zł 

2. Za sporządzenie  aneksu do umowy kredytowej lub umów zabezpieczenia kredytu 50,00 zł 

3. Za wydanie  klientom na ich wniosek zaświadczenia/opinii  na temat  wysokości 

    zadłużenia lub jego braku , terminowości obsługi kredytu, sytuacji ekonomicznej klienta  

50,00zł+VAT 

4. Za wydanie odpisu umowy o kredyt  lub kopii umowy  40,00zł 
 

Podstawowe opłaty i prowizje dotyczące karty kredytowej VISA Classic z chipem 
 

1 Wydanie nowej karty bez opłat 

2 Wznowienie karty bez opłat 

3 Opłata za obsługę karty: 

Pobierana w 1 roku użytkowania, po 12 miesiącach od dnia wydania karty, jeżeli 

wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających rachunek karty 

wynosi:  a) co najmniej 6 600,00zł 

b) mniej niż 6 600,00 zł 

 

 

 

bez opłat 

54,00 zł 

4 Wydanie duplikatu karty bez opłat 

5 Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 

6 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty bez opłat 

7 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty bez opłat 

8 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju bez opłat 

9 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą bez opłat 

10 Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków (jednorazowo): 

 w kraju 

 za granicą 

 

3% min. 5 zł 

2% min. 20 zł 

11 Sprawdzenie salda w bankomacie bez opłat 

12 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Użytkownika karty za okres przez 

niego wskazany (jednorazowo) 

 

3 zł 

13 Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 

bankomatach świadczących taką usługę. 

bez opłat 

14 Zmiana danych użytkownika karty bez opłat 

15 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty bez opłat 

16 Obsługa nieterminowej spłaty 20 zł 

17 Opłata za przelanie środków  na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w 

Pawłowicach w formie przelewu z limitu karty kredytowej 

5 zł 

18 Możliwość rozłożenia na raty transakcji bezgotówkowych  dokonanych  kartą wg zasad 

określonych Regulaminem: 

 



Minimalna kwota transakcji rozłożonych na raty –  300,00zł 

Liczba rat – od 6 rat do 24 rat 

19 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. 

 

 

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 

w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach  
 

dedykowana dla Klientów instytucjonalnych 

 

Podstawowe opłaty i prowizje  

rachunku Klienta instytucjonalnego–przedsiębiorcy indywidualni, spółki, instytucje niekomercyjne w PLN 
  

1.  Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego, pomocniczego bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bankowego -bieżącego (miesięcznie): 

    - forma podstawowa 

    Prowadzenie rachunku  pomocniczego (miesięcznie) 

3.Prowadzenie rachunku bankowego podstawowego oraz pomocniczego instytucji                   

    niekomercyjnych 

 

30,00 

10,00 

10,00 

4.  Wypłaty gotówkowe  0,15% 

nie mniej niż 3zł 

 nie więcej niż 100zł 

5. Prowizja od poleceń przelewów składanych: 

a) elektronicznie za pośrednictwem systemu internetowego EBO 

            - na rachunki prowadzone w BS Pawłowice  

            - na rachunki prowadzone w innych bankach 

b) w formie papierowej w placówce banku: 

           - na rachunki prowadzone w BS Pawłowice  

           - na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

 

bez opłat 

1,50 

 

1,50 

4,00 

6. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego EBO 2,00 

7. Opłata za wygenerowanie nowego loginu do systemu EBO 5,00 

8. Opłata za zablokowanie na wniosek Klienta dostępu do systemu EBO 5,00 

9. Opłata za odblokowanie na wniosek Klienta  dostępu do systemu EBO 5,00 

10. Polecenie zapłaty każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji  1,00 

11. Zmiana numeru telefonu komórkowego dla potrzeb usługi SMS / bankowości      

    internetowej / korzystanie z karty (łącznie)  

5,00 

12. Minimalna kwota na rachunku 50,00 

 
Podstawowe opłaty i prowizje 

rachunku Klienta instytucjonalnego - rolnicy w PLN 

     

1.  Otwarcie rachunku bankowego bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie): 

forma podstawowa     

 

20,00 

3.  Wypłaty gotówkowe  bez opłat 

4.   Prowizja od poleceń przelewów składanych: 

a) elektronicznie za pośrednictwem systemu internetowego EBO 

               - na rachunki prowadzone w BS Pawłowice  

               - na rachunki prowadzone w innych bankach 

b)  w formie papierowej w placówce banku: 

               - na rachunki prowadzone w BS Pawłowice  

               - na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

 

bez opłat 

1,50 

 

1,50 

4,00 

5. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego EBO bez opłat 

6. Opłata za wygenerowanie nowego loginu do systemu EBO 5,00 

7. Opłata za zablokowanie na wniosek Klienta dostępu do systemu EBO  5,00 

8. Opłata za odblokowanie na wniosek Klienta  dostępu do systemu EBO 5,00 

9. Polecenie zapłaty każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji  1,00 

10. Zmiana numeru telefonu komórkowego dla potrzeb usługi SMS / bankowości      

    internetowej / korzystanie z karty (łącznie)  

5,00 



11. Minimalna kwota na rachunku 50,00 

 

Podstawowe opłaty i prowizje 

rachunku lokacyjnego  „ OK. ” w PLN 
     

 

1.  Otwarcie rachunku bankowego 

 

bez opłat 

2.  Prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie): 

 

bez opłat 

3.   Prowizja od wpłat  gotówkowych na rachunek: 0,30 % 

min 5 zł 

4.   Prowizja od wypłat  gotówkowych z rachunku: 

      

0,15 % 

min 5zł 

5.   Prowizja od przelewów na rachunki w Banku oraz innym Banku krajowym: 

      w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego 

        - pierwszy przelew  

        - kolejne przelewy                                                                                                                                                                                                                             

 

 

bez opłat 

6 zł 

6. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego bez opłat 

7. Opłata za wygenerowanie nowego loginu do systemu EBO 5,00 

8. Opłata za zablokowanie na wniosek Klienta dostępu do systemu EBO 5,00 

9. Opłata za odblokowanie na wniosek Klienta  dostępu do systemu EBO 5,00 

10. Zmiana numeru telefonu komórkowego dla potrzeb usługi SMS / bankowości      

    internetowej  (łącznie)  

5,00 

 
Podstawowe opłaty i prowizje  

rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego PKZP w PLN 
  

1.  Otwarcie rachunku płatniczego bez opłat 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie): bez opłat 

3.  Wypłaty i wpłaty gotówkowe  bez opłat 

4.   Prowizja od poleceń przelewów składanych: 

a) elektronicznie za pośrednictwem systemu EBO 

b)  w formie papierowej w placówce banku 

 

      Prowizja od poleceń przelewów wewnętrznych składanych: 

a) elektronicznie za pośrednictwem systemu EBO 

b)  w formie papierowej w placówce banku 

 

bez opłat 

bez opłat 

 

 

bez opłat 

bez opłat 

5. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego EBO bez opłat 

6. Opłata za wygenerowanie nowego loginu do systemu internetowego EBO 5,00 

7. Opłata za zablokowanie na wniosek Klienta dostępu do systemu internetowego 

EBO 

5,00 

8. Opłata za odblokowanie na wniosek Klienta  dostępu do systemu internetowego 

EBO 

5,00 

9. Polecenie zapłaty każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji  1,00 

10. Zmiana numeru telefonu komórkowego dla potrzeb usługi SMS / bankowości      

    internetowej / korzystanie z karty (łącznie)  

5,00 

 

 
Podstawowe opłaty i prowizje  

rachunku oszczędnościowego Otwarte konto OK  PKZP w PLN 
                                                                 zł 

1.  Otwarcie rachunku płatniczego bez opłat 

2.  Prowadzenie rachunku płatniczego (miesięcznie): bez opłat 

3.  Wypłaty i wpłaty gotówkowe  bez opłat 



4.   Prowizja od poleceń przelewów składanych: 

c) elektronicznie za pośrednictwem systemu EBO 

d)  w formie papierowej w placówce banku 

 

      Prowizja od poleceń przelewów wewnętrznych składanych: 

c) elektronicznie za pośrednictwem systemu EBO 

d)  w formie papierowej w placówce banku 

 

5,00 

5,00 

 

 

5,00 

5,00 

5. Abonament miesięczny za korzystanie z systemu internetowego EBO bez opłat 

6. Opłata za wygenerowanie nowego loginu do systemu internetowego EBO 5,00 

7. Opłata za zablokowanie na wniosek Klienta dostępu do systemu internetowego 

EBO 

5,00 

8. Opłata za odblokowanie na wniosek Klienta  dostępu do systemu internetowego 

EBO 

5,00 

9. Polecenie zapłaty każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji  1,00 

10. Zmiana numeru telefonu komórkowego dla potrzeb usługi SMS / bankowości      

    internetowej / korzystanie z karty (łącznie)  

5,00 

 
 

Podstawowe opłaty i prowizje 

 rachunku walutowego dla podmiotów instytucjonalnych 
    zł 

1.  Otwarcie rachunku walutowego 15,00 

2.   Prowadzenie rachunku walutowego (miesięcznie) 5,00 

3.  Wpłata gotówkowa na rachunek  walutowy dokonywana w PLN 0,1% 

min 2,50 

4.   Prowizja od przelewów składanych: 

      - na rachunki prowadzone w BS Pawłowice  

      - na rachunki prowadzone w innych bankach 

 

bez opłat 

2,50 

5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana w PLN 0,1% 

min 2,50 

Wyciąg bankowy 

Sporządzany raz w miesiącu i odbierany w banku przez właściciela  lub przysyłany 

pocztą  

Sporządzany częściej niż raz w miesiącu i odbierany w Banku przez właściciela  

Sporządzany i przesyłany drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu 

 

bez opłat 

 

bez opłat 

 

2,00 

7. Udzielenie na hasło telefoniczne informacji (miesięcznie) 4,00 

8. Likwidacja rachunku bez opłat 

 

 
Podstawowe opłaty i prowizje dotyczące karty VISA Business Debetowej oraz MasterCard Business PayPass  

dla przedsiębiorców i rolników 

              

1 Wydanie nowej karty. bez opłat 

2 Wznowienie karty.  bez opłat 

3 Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku. 3,00 zł 

4 Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł 

5 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju. bez opłat 

6 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą. bez opłat 

7 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS SA  bez opłat 

8 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 5,00 zł 

9 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą 5,00 zł 

10 Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. bez opłat 

11 Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 9,00 zł 

12 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00 % 

min. 10,00 zł 



13 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie. 2,00 zł 

14 Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 

15 Usługa cash back 2,00 zł 

16 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. 8,00 zł 

17 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 zł 

18 Zmiana wysokości limitu indywidualnego 5,00 zł 

19 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. 

 

 
 

Realizacja przekazów w obrocie dewizowym                

1. Realizacja przekazów wychodzących w obrocie dewizowym w ciężar rachunku 

prowadzonego w Banku  

- przelewy SEPA 

- polecenia wypłaty 

- polecenie przelewu w obrocie dewizowym 

- polecenie przelewu Target  

 

 

4,00 

12,00 

12,00 

35,00 
2. Realizacja przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie ekspresowym w EUR, 

USD, GBP, PLN 
- z datą waluty „dziś”(PILNY) 

     uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.1 

 

 

100,00 

 
3. Zmiany (korekty) odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym wykonane 

na zlecenie klienta 

100,00+koszty banków trzecich 

4. Wykonanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 

obrocie dewizowym 

10,00 

5. Realizacja przekazów otrzymanych w obrocie dewizowym w ciężar rachunku 

prowadzonego w Banku  

- przelewy SEPA 

- polecenia wypłaty 

- polecenie przelewu w obrocie dewizowym 

- polecenie przelewu Target 

 

 
0,00 

12,00 

12,00 

0,00 
6. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym , postępowanie wyjaśniające 

wykonane na zlecenie Klienta Banku 

Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania był błąd Banku 

100,00+koszty banków trzecich 

7. Niezależnie od wymienionych prowizji i opłat dotyczących realizację polecenia  

       wypłaty Bank pobiera koszty banków pośredniczących. 

80,00 

8. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00+koszty banków trzecich 

 

 
                 zł 

I.DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ  RACHUNKU   

1.  Zmiana wzorów podpisów            15,00 

2.  Zaświadczenie  potwierdzające posiadanie  rachunku bankowego, stanu depozytów,    

     realizacje przelewu 

40,00 

3.  Wydanie opinii bankowej/zaświadczenie na temat wysokości zadłużenia lub jego   

     braku, sytuacji ekonomicznej klienta 

100,00+VAT 

4.  Potwierdzenie czeku  10,00 

5.  Odpis lub kserokopia wyciągu lub dowodu bankowego 10,00 

6. Opłata za wydany czek  1,20 

7. Blokada środków na rachunku bankowym 10,00 

8. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku bankowego i rachunku lokaty o: 

-  ustanowieniu pełnomocnika     

- o zmianie lub odwołaniu pełnomocnika  

 

bez opłat 

10,00 

9. Zlecenia stałe : 

- realizacja zlecenia stałego  

- realizacja zlecenia stałego dot. spłaty raty kredytu   

- modyfikacja zlecenia stałego  

- realizacja zlecenia stałego po terminie (z powodu braku środków na rachunku ) –dodatkowo 

 

2,00 

2,50 

3,00 

3,00 



Realizacja zlecenia stałego za pośrednictwem systemu internetowego EBO (dotyczy Klienta 

Instytucjonalnego) 

Powiadomienie klienta o braku środków na pokrycie realizacji zlecenia stałego (telefonicznie, e-

mail) 

 

1,50 

 

10,00 

10. Polecenie zapłaty każdorazowo oraz od odwołania i aktualizacji 

Powiadomienie klienta o braku środków na pokrycie realizacji polecenia zapłaty (telefonicznie, e-

mail) 

1,00 

 

10,00 

11. Przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego ustanowionego na rzecz innego Banku 20,00 

12. Dokonanie blokady wkładów oszczędnościowych z tytułu zabezpieczenia kredytu  40,00 

13. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zestawienia transakcji o obrotach na rachunku 

bankowym (historia rachunku) 

5,00+VAT 

za każdy miesiąc  

14. Wyciąg bankowy: 

- odbierany w Banku lub przesyłany listem zwykłym raz w miesiącu  

- przesyłany drogą pocztową częściej niż raz w miesiącu- za każdą przesyłkę 

 

bezpłatnie  

2,00 

15. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków, pieczęci lub innych dokumentów  20,00 

16. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować w Centrali 

Banku, co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty.  

      Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty 

przewyższającej 30 000 zł przy założeniu iż minimalna prowizja od przekroczenia wynosi 

20,00zł.  

      W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się 

prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. 

      Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej 

placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, 

konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną.   

 

 

0,2% kwoty 

przewyższającej 30 000 

zł  

 

minimalna prowizja od 

przekroczenia wynosi 

20,00zł 

17. Udzielanie informacji o stanie konta przez telefon miesięcznie 

     - jednorazowa opłata przy złożeniu hasła  

3,00 

3,00 

18. Realizacja zlecenia w systemie SORBNET (w formie papierowej oraz za 

      pośrednictwem systemu internetowego EBO) 35,00 

19. Realizacja zlecenia w systemie ExpressElixir (w formie papierowej oraz za pośrednictwem 

systemu internetowego EBO) 10,00 

20. Zmiana warunków umowy rachunku na życzenie klienta  lub inne usługi nie wymienione   

      w Tabeli  30,00 

21. Opłata za uzyskanie informacji o zmianie salda rachunku poprzez SMS 0,15 

za każdy SMS 

22. Opłata za uzyskanie hasła aktywacyjnego poprzez SMS 0,15 

za każdy SMS 

23. Opłata za uzyskanie kodu jednorazowego poprzez SMS 0,15 

za każdy SMS 

24. Opłata za sms-owe potwierdzenie zrealizowanego przelewu 0,15 

za każdy SMS 
25. Przekształcenie rachunku bankowego  50,00 

26. Wstrzymanie, anulowanie realizacji każdego podpisanego zlecenia przesłanego do Banku na 

życzenie klienta. 

Uwaga: Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia możliwe jest jedynie w 

przypadku kiedy zlecenie nie zostało jeszcze wysłane z Banku do KIR (dla Elixir/Express Elixir) lub 

NBP (dla Sorbnet). Wstrzymanie, anulowanie realizacji podpisanego zlecenia nie jest możliwe dla 

doładowań telefonów komórkowych oraz poleceń przelewów wewnętrznych. Wstrzymanie, 

anulowanie realizacji podpisanego zlecenia na podstawie rozmowy telefonicznej wymaga 

pisemnego potwierdzenia dostarczonego do Banku w tym samym dniu w formie faksu lub wydruku 

zaopatrzonego w podpisy zgodne z kartą wzorów podpisów osób upoważnionych do składania 

dyspozycji na rachunku, którego zlecenie dotyczy. 

5,00 

Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajęciu 

egzekucyjnym 

30,00zł 

INNE  USŁUGI  

 

1. Opłaty związane z udostępnieniem wrzutni klientom posiadającym rachunek płatniczy: 

     - wynajęcie 1 sztuki portfela 

     - udostępnienie 1 sztuki klucza do wrzutni 

 

70,00 

30,00 

2. Prowizja od wpłat  gotówkowych     - na rachunek prowadzony w innym banku 

         

 

                                                               - na rachunek prowadzony w BS Pawłowice 

0,5% 

nie mniej niż 4,00 

nie więcej niż 100,00 

 

bez opłat  



lub zgodnie z indywidualną umową 

3. Wymiana bilonu  

     Prowizji nie pobiera się od Kościołów i instytucji pożytku publicznego 

0,5% min. 8,00 

 

 
 

Podstawowe opłaty i prowizje dotyczące  KREDYTÓW, GWARANCJI, PORĘCZEŃ  

dla podmiotów gospodarczych 
        

I. Prowizja za przyjęcie wniosku kredytowego (jednorazowo): 

- kwota kredytu do 50.000,00 zł 

- kwota kredytu powyżej 50.000,00 zł 

  

 

             100,00 zł 

  0,1 % kwoty kredytu                           

min. 200,00 zł                 

max. 500,00 zł 

II. Jednorazowa prowizja od kwoty przyznanego kredytu lub zwiększenia  

  kwoty kredytów gospodarczych, w tym  rolniczych:  

1. Kredyty obrotowe i inwestycyjne w rachunku kredytowym   

- przyznane na okres  do 12 m-cy  

- przyznane na okres powyżej 12 m-cy  

        2.   Kredyty obrotowe-odnawialne w rachunku bieżącym   

 

 

3. Kredyty rolnicze nawozowe  
 

Minimalna jednostkowa kwota prowizji od przyznanego kredytu wynosi 100,00zł 

 

 

 

od 0,5% do 2,0% 

od 0,5% do 2,5% 

od 0,5% do 2,0%  
od przyznanego kredytu oraz za 

każdy okres odnowienia  
 

1,7% 

 

III. Kredyty prolongowane - jednorazowa prowizja od kwoty prolongowanej  

- do 3 miesięcy 

- powyżej 3 miesięcy   

 

1,0 % - min.100,00 zł 

1,2 % - min.300,00 zł 

IV. Prowizja od udzielonej gwarancji:   - na okres do 3 miesięcy  

                                             

   - na okres powyżej 3 miesięcy  

 

 

Minimalna jednostkowa kwota prowizji od przyznanej gwarancji wynosi 300,00zł 

1,5% - min. 300,00 zł 

 

od 2,0 % do 3,0 %             
za każdy rozpoczęty rok 

ważności gwarancji  
 

V. Obsługa roszczenia z tytułu gwarancji, poręczenia 500,00 zł.  

VI. Zmiana  warunków gwarancji  100,00 zł.  

VII.    Prowizja od niewykorzystanego limitu kredytu 
1
 0,8 %                                    

w stosunku rocznym 

VIII.  Prowizja rekompensacyjna  od przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty 

kredytu2  (nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego)  

1,5 % 

IX .    Dodatkowe  czynności związane z obsługa rachunków    kredytowych  

1. Wystawienie tytułu wykonawczego 80,00 zł 

2. Zabezpieczeniu kredytu  depozytem 20,00 zł 

3. Za sporządzenie  aneksu do umowy kredytowej lub umów zabezpieczenia kredytu 100,00 zł 

4. Za wydanie:  

- wniosku o wpis (hipoteki, zastawu)  

- zezwolenia na wykreślenie hipoteki lub zastawu,  

- zwolnienia przewłaszczenia oraz cesji praw z polisy ubezpieczeniowej, 

- bezciężarowego odłączenia działki z nieruchomości obciążonej wpisem hipotecznym, 

- zezwolenia na wypłatę odszkodowania z polisy ubezpiecz. przedmiotu zabezpiecz. 

 

50,00 zł  

50,00 zł 

50,00 zł 

100,00 zł 

70,00 zł 

5. Za sporządzenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym   25,00 zł 

6. Za sporządzenie pozostałych umów zabezpieczeń 

    (np. umowa przewłaszczenia, umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej) 

50,00 zł 

 

7. Za sporządzenie umowy ugody, umowy przystąpienia do długu lub umowy przejęcia 

długu 

100,00 zł 

8. Za wydanie  klientom na ich wniosek zaświadczenia/opinii  na temat  wysokości 

    zadłużenia lub jego braku, sytuacji ekonomicznej  klienta 

100,00 zł+VAT 

9. Za wydanie zaświadczenia  potwierdzającego wydanie promesy  100,00 zł 

10. Za wydanie promesy (od kwoty przyrzeczonej) 0,5 % 



         min 100,00 zł 

max 1000,00 zł 

11. Za wydanie odpisu umowy o kredyt  lub kopii umowy  40,00 zł 

12. Za obsługę weksla  70,00 zł 

13. Za  wysłanie upomnienia(wezwania ) o spłatę kredytu(raty) – za każdy monit  30,00 zł 

14. Za wypowiedzenie umowy o kredyt 30,00 zł 

15. Za sporządzenie i wysłanie listem poleconym przypomnienia o zobowiązaniu 

wynikającym z umowy, w tym o niedostarczeniu przez kredytobiorcę dokumentów 

niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej czy 

odnowienia zabezpieczenia ( polisa ubezpieczeniowa) 

50,00 zł 

1  
Dotyczy kredytów rewolwingowych oraz kredytów w rachunkach bieżących udzielonych od dnia 01.09.2020r. 

2
  Nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu oraz  

kwota wcześniejszej spłaty nie przekracza 20.000.00zł. W przypadku wcześniejszej całkowitej spłaty prowizja pobierana jest 

od sumy nadpłat w ostatnich 3 miesiącach. Prowizja dotyczy kredytów udzielonych od dnia 01.09.2020r. 
 

  

 
Definicje, zasady oraz dodatkowe informacje o pobieranych opłatach i prowizjach 
 

1. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach pobiera opłaty i prowizje za realizowane usługi i czynności bankowe zgodnie z 

zasadami i w wysokościach określonych  w niniejszej taryfie prowizji i opłat. 

2. Ilekroć użyte zostaje w niniejszej taryfie słowo Bank, należy rozumieć Bank Spółdzielczy w Pawłowicach.  

3. Na życzenie Posiadacza rachunku Bank może wykonać usługi nie wymienione w Taryfie, a opłatę i prowizję za realizację 

usługi ustala Zarząd Banku. 

4. W przypadku gdy Taryfa określa dolne i górne granice prowizji i opłat w odniesieniu do kredytów Zarząd Banku ustala 

indywidualnie wysokość stawki w podanych granicach  z uwzględnieniem stopnia ryzyka. 

5. Prowizje pobierane są w złotych polskich, a kwoty zaokrąglane do groszy, na zasadach ogólnie obowiązujących. 

6. Prowizje i opłaty Bank pobiera i nalicza: 

 w ustalonym przez Bank czasie tj. za czynności bankowe na koniec każdego dnia roboczego za dany dzień, do końca 

miesiąca za dany miesiąc, lub 

 zgodnie z zawartą umową, lub 

 po wykonaniu usługi. 

7. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

 wpłat i wypłat dokonywanych na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych o ile Taryfa nie stanowi inaczej, 

 wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Pawłowicach. 

8. W przypadku zamknięcia rachunku w trakcje miesiąca opłaty związane z prowadzeniem rachunku są rozliczane 

proporcjonalnie do  ilości dni przez które rachunek był prowadzony. 

9. Zmiana Taryfy prowizji i opłat wiąże Klienta, jeśli nie wypowiedział on umowy ani nie zgłosił sprzeciwu przed wejściem 

w życie zmian. 

10. Powyższa taryfa ma charakter ogólny, odmienne postanowienia niż zawarte w niniejszej Taryfie mogą wynikać z decyzji 

Zarządu i są zawarte w umowach z Bankiem. 


