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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH 
PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W JABŁONCE 

 

obowiązująca od dnia 13-12-2019 r. 

Lp. RODZAJ CZYNNOŚCI/USŁUGI 
STAWKA DLA KLIENTA 

INDYWIDUALNEGO INSTYTUCJONALNEGO 

A. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 

1. Otwarcie rachunku ROR 10,00 zł 
jednorazowo 

 

2. Prowadzenie rachunku ROR bez opłat  

2.1 
Otwarcie i prowadzenie rachunku a’vista 
potwierdzonego książeczką oszczędnościową 

bez opłat  

3. Dokonanie zapisu na wypadek śmierci  10,00 zł 
od każdego zapisu 

 

4. Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego rolników  bez opłat 

5. Otwarcie rachunku bieżącego lub pomocniczego  40,00 zł 
jednorazowo 

5.1 Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT  bez opłat 

6. Prowadzenie rachunku bieżącego 

 
bez opłat 

jeżeli wpływy na rachunek w miesiącu 

kalendarzowym wyniosły do 3 000,00 zł 

 

15,00 zł 
jeżeli wpływy na rachunek w miesiącu 
kalendarzowym przekroczyły 3 000,00 
zł (opłata pobierana na koniec każdego 

miesiąca) 

7. Prowadzenie rachunku pomocniczego  20,00 zł 
miesięcznie 

8. 
Sporządzenie odpisu wyciągu bankowego lub dowodu do wyciągu 
z archiwum 

bez opłat 10,00 zł 
od jednego wyciągu lub dowodu 

9. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokat terminowych bez opłat 

10. Sporządzenie wydruku kartoteki Klienta na jego wniosek bez opłat 
 

2,00 zł 
od jednej strony 

11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku na wniosek Klienta  

11.1 telefonicznie na hasło 2,00 zł 
miesięcznie 

11.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 0,20 zł 
za każdy komunikat SMS (opłata pobierana zbiorczo jeden raz w miesiącu) 

B. OPERACJE GOTÓWKOWE 

1. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunek i z rachunku  a’vista 
potwierdzonego książeczką oszczędnościową 

bez opłat  

2. Wypłaty gotówkowe z rachunku ROR bez opłat  

3. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe własne na rachunek i z rachunku 
bieżącego realizowane przez właściciela lub pełnomocnika do rachunku 

 

0,10 % 
nie mniej niż 4,00 zł, względnie zgodnie 
z ustaloną treścią protokołu negocjacji 

lub zgodnie z umową 

4. 
Wpłaty gotówkowe na rachunek ROR prowadzone w BS Jabłonka  od 
kwoty 50000  PLN  wzwyż 

0,03%   

4.1 Wpłaty gotówkowe na rachunek lokat terminowych bez opłat  

5. Wpłaty gotówkowe własne na rachunek bieżący rolników  bez opłat 

6. Wypłaty gotówkowe z rachunku bieżącego rolników  0,10 % 
nie mniej niż 2,00 zł 

7. 
Wpłaty gotówkowe realizowane przez osoby trzecie  na rachunek 
bieżący prowadzony przez BS Jabłonka dla firm i instytucji  

0,30 % 
nie mniej niż 2,00 zł 

8. Wpłaty gotówkowe na rachunek w innym banku  0,50 % 
nie mniej niż 3,00  zł 

C. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE 

1. 

Przelew zewnętrzny ELIXIR wykonany  na rachunek w innym banku, w 
tym przelew na rachunek ZUS:  
 
 
 

 
za pośrednictwem bankowości elektronicznej - 1,00 zł 

                                                  od przelewu 

 

w siedzibie Banku oraz filiach Banku – 2,00 zł 
                                                 od przelewu 

2. Przelew zewnętrzny ekspresowy (15-minutowy) 7,00 zł 
od przelewu 

3. Przelew wewnętrzny 1,00 zł 
od przelewu 

4. 

Przelew wewnętrzny z rachunku bieżącego na rachunek 
oszczędnościowy własny lub współmałżonka oraz przelew wewnętrzny z 
rachunku oszczędnościowego na rachunek bieżący własny lub 
współmałżonka. 

0,2 % 
nie mniej niż 4,00 zł 

 

5. Realizacja zleceń złotowych w systemie SORBNET 30,00 zł 
od każdego zlecenia 
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6. Realizacja zlecenia stałego 2,00 zł 
od wykonanego zlecenia 

7. Realizacja polecenia zapłaty 2,00 zł 
od każdego polecenia zapłaty 

D. USŁUGA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 

1. 
Powiadomienie w formie komunikatu SMS o zdarzeniach w Usłudze 
Bankowości Internetowej 

0,20 zł 
za każdy komunikat SMS (opłata pobierana zbiorczo jeden raz w miesiącu) 

E. CZEKI  

1. 
Wydanie blankietów czekowych do rachunku ROR lub rachunku 
bieżącego 

1,00 zł 
za jeden blankiet czekowy 

F. KREDYTY 

1. Prowizje od kredytów i gwarancji 1,5 % 
za wyjątkiem kredytu płatniczego 

2. Prowizja od kredytu płatniczego  0,5 % 

3. 
Prowizja od nie wykorzystanego salda kredytu odnawialnego 
w rachunku bieżącym 

 bez prowizji 

4. Prowizja od wystawienia promesy kredytowej – od kwoty przyrzeczonej  0,2 % 

5. 
Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do 
kredytobiorcy – listem poleconym 

bez opłat 
10,00 zł 

kwota płatna przez kredytobiorcę za 
każdy wysłany monit 

6. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu zdolności kredytowej 0,5 % 
wnioskowanej kwoty kredytu, nie mniej niż 500,00 zł + VAT 

7. Wydanie odpisu umowy kredytowej na wniosek Klienta 10,00 zł 

8. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na wniosek Klienta 20,00 zł 100,00 zł 

G. RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE 

1. Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie 10 ZŁ 
jednorazowo 

30,00 zł 
jednorazowo 

2. Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez opłat 

3. Otwarcie i prowadzenie walutowego rachunku lokat terminowych bez opłat 

4. Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy płatny na każde żądanie bez opłat 0,10 % 
nie mniej niż 5,00 zł 

5. Wypłaty gotówkowe z rachunku walutowego płatnego na każde żądanie 0,40 % 
nie mniej niż 2,00 zł 

0,40 % 
nie mniej niż 5,00 zł 

5. Przelew wewnętrzny z rachunku walutowego 1,00 zł 

6. Skup i sprzedaż walut obcych bez opłat 

7. 
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym na rachunek w innym banku 
w trybie standardowym 

 

7.1 Przelewy SEPA w EUR do banków zagranicznych zlecone : 
za pośrednictwem bankowości elektronicznej -  1,00 zł 

w siedzibie Banku – 2,00 zł 

7.2 Przelewy SEPA w EUR do banków krajowych : 10,00 zł 

7.3 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG:  30,00 zł 

7.4 
Przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 
BPS 

20,00 zł 

8. 
Opłata dodatkowa od poleceń wypłaty z tytułu realizacji w trybie pilnym 
na rachunek w innym banku dla zleceń w walutach EUR, USD, GBP, PLN 

120,00 zł 

9. 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od 
poleceń wypłaty realizowanych na rachunek w innym banku 
W przypadku wybrania przez Klienta opcji kosztowej „OUR” 

100,00 zł 

10. 
Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie 
dewizowym na rachunek w innym banku, wykonane na zlecenie Klienta 

100,00 zł + koszty banków trzecich 

11. 
Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie 
przekazu w obrocie dewizowym na rachunek w innym banku 

15,00 zł 

12. 
Realizacja przekazów w obrocie dewizowym, otrzymywanych 
z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe 

 

12.1 Przelewy SEPA w EUR z banków zagranicznych 0,00 zł 

12.2 Przelewy SEPA w EUR z banków krajowych 10,00 

12.3 
Przelewy realizowane za pośrednictwem TARGET/SWIFT w walucie EUR 
z krajów w ramach EOG 

0,00 zł  

12.4 
Przelewy realizowane za pośrednictwem systemu TARGET/SWIFT w 
walucie innej niż EUR z krajów EOG 

30,00 zł 

12.5 Przelewy z banków zagranicznych spoza EOG 30,00 zł 

13. 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 

bez opłat  
100,00 zł + koszty banków 

trzecich 

14. 
Wpłaty gotówkowe na rachunek walutowy w USD płatny na każde 
żądanie  

0,30% nie mniej niż 5 zł 
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H. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW ROR 

VISA Classic Debetowa 
VISA PayWave 

Karta niespersonalizowana 
Naklejka zbliżeniowa Visa payWave 

1. Wydanie nowej karty (naklejki)/ wznowienie karty (naklejki) bez opłat  

2. 
Opłata miesięczna za użytkowanie karty (naklejki) 
od każdej karty (naklejki) wydanej do rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 

(opłaty nie pobiera się od kart (naklejek) wydanych do konta młodzieżowego – junior) 
2,00 zł  

3. Wydanie duplikatu karty (naklejki) 5,00 zł  

4. Transakcje bezgotówkowe bez opłat  

5. Transakcje gotówkowe – od każdej transakcji  

5.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 
i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej www.bankbps.pl 

bez opłat  

5.2 w innych bankomatach w kraju 5,00 zł  

5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 5,00 zł  

5.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 6,00 zł  

5.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 6,00 zł  

5.6 w placówkach Poczty Polskiej 6,00 zł  

6. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł  

I. KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH W PLN Visa Business Debetowa 
(dla firm i rolników) 

1. Wydanie/ wznowienie karty do rachunku  bez opłat 

2. Opłata za użytkowanie karty – wydanej dla firmy 
od każdej karty wydanej do rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 

 10,00 zł 
miesięcznie 

3. Opłata za użytkowanie karty – wydanej dla rolnika 
od każdej karty wydanej do rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 

 2,00 zł 
miesięcznie 

4. Wydanie duplikatu karty  20,00 zł 

5. Transakcje bezgotówkowe  bez opłat 

6. Transakcje gotówkowe – od każdej transakcji  

6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej www.bankbps.pl 

 bez opłat 

6.2 w innych bankomatach w kraju  6,00 zł 

6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą  6,00 zł 

6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju  6,00 zł 

6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą  6,00 zł 

6.6 w placówkach Poczty Polskiej  6,00 zł 

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

8. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty  1 000,00 zł 

9. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty  1 000,00 zł 

J. KARTY PŁATNICZE EURO 
VISA EURO – dla osób fizycznych 
VISA Business EURO – dla firm 

1. Wydanie nowej karty/ wznowienie karty bez opłat bez opłat 

2. Opłata miesięczna za użytkowanie karty 
od każdej karty wydanej do rachunku za każdy rozpoczęty miesiąc 

4,00 zł 12,00 zł 

3. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 20,00 zł 

4. Transakcje bezgotówkowe bez opłat bez opłat 

5. Transakcje gotówkowe – od każdej transakcji  

5.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 
i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej www.bankbps.pl 

bez opłat bez opłat 

5.2 w innych bankomatach w kraju 8,00 zł 8,00 zł 

5.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 8,00 zł 8,00 zł 

5.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 10,00 zł 10,00 zł 

5.5 w punktach akceptujących kartę za granicą 10,00 zł 10,00 zł 

5.6 w placówkach Poczty Polskiej 10,00 zł 10,00 zł 

6. Powtórne generowanie i wysyłka kodu PIN na wniosek Klienta 10,00 zł 10,00 zł 
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1. Na wniosek Klienta Zarząd może zwolnić z obowiązku wnoszenia w/w opłat. 
2. Powyższe zmiany opłat i prowizji zatwierdzono uchwałą Zarządu BS Jabłonka Nr 41/7 z dnia 07-10-2019 roku. 
3. Taryfa prowizji i opłat obowiązuje od dnia 13-12-2019 r. 

 
 

 
 
 

 
 

Z wyrazami szacunku, 

 
 

K. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI 

1. 
Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
tytułu 
opłata pobierana jest od posiadacza rachunku bieżącego 

bez opłat 
0,5% kwoty zajętej 

nie mniej niż 10,00 zł 

nie więcej niż 100,00 zł 

2. Wydanie oceny sytuacji ekonomicznej Klienta (opinii bankowej) 30,00 zł + VAT 
od każdej opinii 

80,00 zł + VAT 

od każdej opinii 

3. Wydanie zaświadczenia (dotyczącego czynności bankowych) 
 

                                        10,00 zł 
od każdego zaświadczenia 

4. Wymiana banknotów zniszczonych z ubytkami na obiegowe 
prowizja uwzględnia opłatę pocztową za przesyłkę wartościową 

5,0 % 
nie mniej niż 25,00 zł 

5. 
Prowizja od wypłaty gotówkowej kwot zwróconych przez bank 
beneficjenta 

0,5 % 
nie mniej niż 2,00 zł 

6. 
Przekazanie telefaksem informacji związanej z wykonaniem operacji 
bankowej 

4,00 zł 

7. 
Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym/ niekwalifikowanym 
(z czytnikiem/ bez czytnika) oraz odnowienie certyfikatu 

zgodnie z cennikiem KIR 

8. Zastrzeżenie dowodu osobistego dla klientów spoza BS Jabłonka 30,00 zł + VAT 


