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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  
1. „Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku 

Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim, zwanego dalej Bankiem.  
2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

a. po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 
b. miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 
c. zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 
d. zgodnie z zawartą umową. 

3. 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 z zastrzeżeniem ust 4. 

4. Na podstawie indywidualnej decyzji Zarządu wyrażonej stosowną decyzją lub Uchwałą, wysokość prowizji i opłat może być niższa niż wskazana w niniejszej taryfie. 
5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 
6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych 

od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym.  
7. 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.  
8. 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.  
9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew.  
10. 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.  
11. Można odstąpić od pobrania prowizji przy równoczesnym podwyższeniu oprocentowania kredytu powyżej górnej wysokości ustalonej uchwałami Zarządu Banku.  
12. Zarząd Banku na podstawie uchwały może zwolnić od opłat i prowizji bankowych instytucje i organizacje prowadzące działalność w zakresie opieki społecznej oraz 

działalność charytatywną.  
13. Zwalnia się od opłat i prowizji (za wyjątkiem działu III, V) pracowników, emerytów banku. 
14. Nie pobiera się opłat i prowizji za przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom uprawnionym 

na podstawie Prawa bankowego podmiotów określonych w art. 110 Prawa bankowego.  
15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy.  
16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.  
17. Pakiet – Konto „za złotówkę” jest to oferta dla klientów którzy nie posiadają rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku i nie posiadali ww. rachunku w 

okresie od 01.01.2017 do 01.10.2017 r. 
18. Opłata za otwarcie i prowadzenie rachunków powierniczych wskazanych w Rozdziale I A ust. 8. ppkt a),b),c) – może zostać rozłożona na 3 równe raty, pod warunkiem 

zapłaty ostatniej raty w roku kalendarzowym w którym otwarto rachunek powierniczy  
19. Opłaty i prowizje obowiązują od dnia 02/11/2019 r.  

 



I. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych 

A. Przedsiębiorcy indywidualni, podmioty gospodarcze, spółki, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania 
Pakiet/Stawka w zł.  

Konto Biznes Konto Biznes+ Konto RBP  

1. Otwarcie rachunku bieżącego: jednorazowo 10,00 10,00 25,00 
2. Zmiana pakietu/konta jednorazowo - - 20,00 
3. Otwarcie rachunku pomocniczego: Jednorazowo 15,00 15,00  15,00 
 a) dla klientów posiadających rachunek bieżący w BS Krosno Odrzańskim Jednorazowo 15,00 15,00  15,00 
 b) dla klientów posiadających rachunek bieżący w innym banku Jednorazowo 15,00 15,00  15,00 
4. Prowadzenie rachunku bieżącego 

*) nie dot. przy zmianie pakietu 
Miesięcznie Pierwsze 12 miesięcy bez 

opłat*) kolejne miesiące 
30,00 

Pierwsze 12 miesięcy bez 
opłat*) kolejne miesiące 

35,00 

30,00 

5. Prowadzenie rachunku pomocniczego: 
*) nie dot. przy zmianie pakietu 

    

 a) dla klientów posiadających rachunek bieżący w BS Krosno Odrzańskim 
 

Miesięcznie Pierwsze 12 miesięcy bez 
opłat*) kolejne miesiące 

20,00 

Pierwsze 12 miesięcy bez 
opłat*) kolejne miesiące 

20,00 

20,00 

 b) dla klientów posiadających rachunek bieżący w innym banku 
 

Miesięcznie Pierwsze 12 miesięcy bez 
opłat*) kolejne miesiące 

30,00 

Pierwsze 12 miesięcy bez 
opłat*) kolejne miesiące 

35,00 

30,00 

6. Likwidacja rachunku bieżącego i/lub pomocniczego Jednorazowo 10,00 10,00 10,00 
7.  Bankowość internetowa (I-bank)     
 a) abonament miesięczny Miesięcznie Bez opłat Bez opłat 5,00 
 b) klucz cyfrowy USB – wariant I Jednorazowo 72,00 72,00 72,00 
 c) klucz cyfrowy USB – wariant II Miesięcznie Po 6,00 w ratach przez 12 

miesięcy 
Po 6,00 w ratach przez 12 

miesięcy 
Po 6,00 w ratach przez 

12 miesięcy 
 d) autoryzacja kodem SMS Od transakcji Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
 e) Informacja SMS o stanie salda Miesięcznie 3,00 3,00 Bez opłat 
 f) odblokowanie klucza cyfrowego USB Jednorazowo 20,00 20,00 20,00 
8. Mieszkaniowy rachunek powierniczy     
 a) otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego (przedsięwzięcie deweloperskie do 2 domów 
jednorodzinnych lub budynku składającego się z 6 lokali mieszkalnych) 

Jednorazowo Opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 
1.500 zł 

 b) otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego (pozostałe)  

Jednorazowo Opłata podstawowa 0,2% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 
3.000 zł 

 c) otwarcie i prowadzenie  zamkniętego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego  

Jednorazowo Opłata podstawowa 0,1% wartości przedsięwzięcia deweloperskiego, nie mniej niż 
2.000 zł. 



 d) realizacja częściowej wypłaty  z pojedynczego konta technicznego 
nabywcy, za dany zrealizowany etap przedsięwzięcia deweloperskiego/ 
zadania deweloperskiego 

Za przelew 
 

15,00 

 e) Nadzór nad inwestycją developerską raport początkowy (na potrzeby rachunku 
powierniczego) -Inwestycja developerska do 6 lokali mieszkalnych, lub do 2 
domów jednorodzinnych 

Za przeprowadzoną 
kontrolę 

 
1.230,00 

 f) Nadzór nad inwestycją developerską raport początkowy (na potrzeby rachunku 
powierniczego) - Inwestycja developerska do 30 lokali mieszkalnych, lub do 10 
domów jednorodzinnych 

Za przeprowadzoną 
kontrolę 

 
1 660,50 

 g) Nadzór nad inwestycją developerską raport początkowy (na potrzeby rachunku 
powierniczego) - Inwestycja developerska ponad 30 lokali mieszkalnych, lub 
ponad 10 domów jednorodzinnych 

Za przeprowadzoną 
kontrolę 

 
2 214,00 

 h) Nadzór nad inwestycją developerską raport okresowy (na potrzeby rachunku 
powierniczego) - Inwestycja developerska do 6 lokali mieszkalnych, lub do 2 
domów jednorodzinnych 

Za przeprowadzoną 
kontrolę 

 
615,00 

 i) Nadzór nad inwestycją developerską raport okresowy (na potrzeby rachunku 
powierniczego)- Inwestycja developerska do 30 lokali mieszkalnych, lub do 10 
domów jednorodzinnych 

Za przeprowadzoną 
kontrolę 

 
799,50 

 j) Nadzór nad inwestycją developerską raport okresowy (na potrzeby rachunku 
powierniczego) - Inwestycja developerska ponad 30 lokali mieszkalnych, lub 
ponad 10 domów jednorodzinnych 

Za przeprowadzoną 
kontrolę 

 
1 076,25 

9. Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tyt. odsetek, spłaty 
kredytów 

Od transakcji Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

10. Realizacja przelewu     
 1) do innego banku:     
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 5,00 5,00 5,00 
 b) forma papierowa – ekspresowy Bluecash (składany w Banku) Za przelew 10,00 10,00 10,00 
 c) forma papierowa – przelew natychmiastowy Express Elixir (składany w 

Banku) 
Za przelew 10,00 10,00 10,00 

 d) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 0,90 1,00 
 e) elektronicznie (ekspresowy Bluecash) Za przelew 5,00 5,00 5,00 
 f) elektronicznie – przelew natychmiastowy Express Elixir Za przelew 5,00 5,00 5,00 
 2) na rachunek ZUS     
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 7,00 7,00 7,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 0,90 1,00 
11. Przyjęcie polecenia wpłaty w obrocie dewizowym Za zlecenie 10,00 10,00 10,00 
12. Zlecenia stałe:     
 1) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego w obrocie krajowym     
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 5,00 5,00 5,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
 2) Realizacja zlecenia stałego w obrocie krajowym     



 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 5,00 3,00 3,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
 3) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego w obrocie dewizowym     
 - forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 8,00 8,00 8,00 
 4) Realizacja zlecenia stałego w obrocie dewizowym     
 - forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 10,00 10,00 10,00 
13 Wpłata gotówkowa na rachunek     

 a) w formie otwartej Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż 3,00 0,12% kwoty nie mniej niż 3,00 0,12% kwoty nie mniej 
niż 3,00 

 b) w formie zamkniętej (dot. bilonu pow. 600 szt.) Za zlecenie 0,35% kwoty nie mniej niż 7,00 0,35% kwoty nie mniej niż 7,00 0,35% kwoty nie mniej 
niż 7,00 

14. Wypłata gotówkowa z rachunku Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż 4,00 0,12% kwoty nie mniej niż 4,00 0,12% kwoty nie mniej 
niż 4,00 

15. Telefoniczne sprawdzenie stanu salda na hasło  5,00 5,00 5,00 
16. Usługa płatności masowe/konta wirtualne miesięcznie/za 

konto wirtualne 
Indywidualnie negocjowana 

17. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek 
wierzyciela w innym banku 

Od transakcji 3,00 3,00 3,00 

18. Obsługa czekowa:     
 a) wydanie blankietu czeku Jednorazowo 1,00 1,00 1,00 
 b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Jednorazowo 15,00 15,00 15,00 
 c) wysłanie dodatkowego zastrzeżenia zgodnie z życzeniem klienta Jednorazowo 15,00 15,00 15,00 
19. Spowodowanie debetu na rachunku w kwocie pow. 99,99 zł Od transakcji 25,00 25,00 25,00 
20. Ustanowienie blokady środków na rachunku na wniosek klienta Od transakcji 20,00 20,00 20,00 
21. Odpis wyciągu miesięcznego z rachunku:     
 a) dotyczący roku bieżącego Za dokument 12,00 12,00 12,00 
 b) dotyczący lat ubiegłych Za dokument 27,00 27,00 27,00 
22. Wyciąg z rachunku:     
 a) sporządzenie i wysłanie wyciągu raz w miesiącu – w formie papierowej 

dla klientów nie posiadających bankowości internetowej (I-Bank) 
Miesięcznie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 b) sporządzenie  wyciągu raz w miesiącu – w formie papierowej dla klientów 
posiadających bankowość internetową (I-Bank) 

Miesięcznie 5,00 2,00 Bez opłat 

 c) sporządzenie wyciągu po każdej operacji – w formie papierowej Miesięcznie 20,00 20,00 20,00 
 d) wysłanie wyciągu z pkt. b) i c) Za dokument Koszt wysyłki listu priorytetowego 
23. Przekazanie zajęć, lub części zajęć do US i/lub ZUS Od transakcji 10,00 10,00 10,00 
24. Sporządzenie przelewu dot. tytułu egzekucyjnego lub jego części Od transakcji 10,00 nie więcej niż 50% kwoty egzekwowanej 
25 Sporządzenie/wypisanie polecenia przelewu na zlecenie klienta Od przelewu 1,00 1,00 1,00 
26. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego roku bieżącego Za dokument 3,00 3,00 3,00 
27. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu z lat ubiegłych Za dokument 10,00 10,00 10,00 
28. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald Ma i Wn na rachunku:     



 za miesiąc Za dokument 10,00 10,00 10,00 
29. Wydanie opinii o rachunku klienta Za dokument 40,00 40,00 40,00 
30. Opłata za wystawienie tytułu egzekucyjnego Jednorazowo 50,00 50,00 50,00 
31. Zmiana karty wzorów podpisów Za dokument 10,00 10,00 10,00 
32. Wydanie informacji o numerze NRB na prośbę klienta Za dokument 5,00 5,00 5,00 

*) konto RBP po dacie 31.07.2013 obowiązuje jedynie dla Wspólnot mieszkaniowych 

 
 

B. Rolnicy indywidualni 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania 
Stawka w zł. 

Konto Agro Konto RBR  
1. Otwarcie rachunku bieżącego: Jednorazowo 10,00 25,00 
2. Zmiana pakietu/konta Jednorazowo - 20,00 
3. Otwarcie rachunku pomocniczego: Jednorazowo 15,00 15,00 
4. Prowadzenie rachunku bieżącego    
 *) nie dot. przy zmianie pakietu Miesięcznie Pierwsze 12 miesięcy bez opłat*) 

kolejne miesiące 11,00 
11,00 

5. Prowadzenie rachunku pomocniczego:    
 *) nie dot. przy zmianie pakietu Miesięcznie Pierwsze 12 miesięcy bez opłat*)  

kolejne miesiące 11,00 
11,00 

6. Likwidacja rachunku bieżącego i/lub pomocniczego Jednorazowo 10,00 10,00 
7.  Bankowość internetowa (I-bank)    
 a) abonament miesięczny Miesięcznie Bez opłat 5,00 
 b) klucz cyfrowy USB – wariant I Jednorazowo Bez opłat 72,00 
 c) klucz cyfrowy USB – wariant II Miesięcznie Bez opłat Po 6,00 w ratach przez 12 miesięcy 
 d) autoryzacja kodem SMS Od transakcji Bez opłat Bez opłat 
 e) Informacja SMS o stanie salda Miesięcznie 3,00 Bez opłat 
 f) odblokowanie klucza cyfrowego USB Jednorazowo 20,00 20,00 
8. Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tyt. odsetek, spłaty kredytów Od transakcji Bez opłat Bez opłat 
9. Realizacja przelewu    
 1) do innego banku:    
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 5,00 5,00 
 b) forma papierowa – ekspresowy Bluecash (składany w Banku) Za przelew 10,00 10,00 
 c) forma papierowa  – przelew natychmiastowy Express Elixir (składany w Banku) Za przelew 10,00 10,00 
 d) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 1,00 
 e) elektronicznie (ekspresowy Bluecash) Za przelew 5,00 5,00 
 f) elektronicznie – przelew natychmiastowy Express Elixir Za przelew 5,00 5,00 



 2) na rachunek ZUS/KRUS    
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 7,00 7,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 1,00 
10. Przyjęcie polecenia wpłaty w obrocie dewizowym Za zlecenie 10,00 10,00 
11. Zlecenia stałe:    
 1) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego    
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 5,00 5,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat Bez opłat 
 2) Realizacja zlecenia stałego    
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 5,00 3,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat Bez opłat 
 3) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego w obrocie dewizowym    
 - forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 8,00 8,00 
 4) Realizacja zlecenia stałego w obrocie dewizowym    
 - forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 10,00 10,00 
12. Wpłata gotówkowa na rachunek    

 a) w formie otwartej Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż 3,00 0,12% kwoty nie mniej niż  
3,00 

 b) w formie zamkniętej (dot. bilonu pow. 600 szt) Za zlecenie 0,35% kwoty nie mniej niż 7,00 0,35% kwoty nie mniej niż 7,00 

13. Wypłata gotówkowa z rachunku Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż  
2,50 

0,12% kwoty nie mniej niż 
2,50 

14. Telefoniczne sprawdzenie stanu salda na hasło Miesięcznie 5,00 5,00 
15. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela w 

innym banku 
Od transakcji 3,00 3,00 

16. Obsługa czekowa:    
 a) wydanie blankietu czeku Jednorazowo 1,00 1,00 
 b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Jednorazowo 15,00 15,00 
 c) wysłanie dodatkowego zastrzeżenia zgodnie z życzeniem klienta Jednorazowo 15,00 15,00 
17. Spowodowanie debetu na rachunku w kwocie pow. 99,99 zł Od transakcji 25,00 25,00 
18. Ustanowienie blokady środków na rachunku na wniosek klienta Od transakcji 20,00 20,00 
19. Odpis wyciągu miesięcznego z rachunku     
 a) dotyczący roku bieżącego Za dokument 12,00 12,00 
 c) dotyczący lat ubiegłych  Za dokument 27,00 27,00 
20. Wyciąg z rachunku:    
 a) sporządzenie i wysłanie wyciągu raz w miesiącu – w formie papierowej dla 

klientów nie posiadających bankowości internetowej (I-Bank) 
Miesięcznie Bez opłat Bez opłat 

 b) sporządzenie  wyciągu raz w miesiącu – w formie papierowej dla klientów  
posiadających bankowość internetową (I-Bank) 

Miesięcznie 5,00 5,00 

 c) sporządzenie wyciągu po każdej operacji – w formie papierowej Miesięcznie 20,00 20,00 
 d) wysłanie wyciągu z pkt. b) i c) Za dokument Koszt wysyłki listu priorytetowego Koszt wysyłki listu priorytetowego 



21. Przekazanie zajęć, lub części zajęć do US i/lub ZUS Od transakcji 10,00 10,00 
22. Sporządzenie przelewu dot. tytułu egzekucyjnego lub jego części Od transakcji 10,00 nie więcej niż 50% kwoty egzekwowanej 
23. Sporządzenie/wypisanie polecenia przelewu na zlecenie klienta Od przelewu 1,00 1,00 
24. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego roku bieżącego Za dokument 3,00 3,00 
25. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu z lat ubiegłych Za dokument 10,00 10,00 
26. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald Ma i Wn na rachunku:    
 a) za miesiąc Za dokument 10,00 10,00 
 b) za rok    
27. Wydanie opinii o rachunku klienta Za dokument 40,00 40,00 
28. Opłata za wystawienie tytułu egzekucyjnego Jednorazowo 50,00 50,00 
29. Zmiana karty wzorów podpisów Za dokument 10,00 10,00 
29. Wydanie informacji o numerze NRB na prośbę klienta Za dokument 5,00 5,00 

 

C. Rady Rodziców, Fundacje, Komitety i inne organizacje społeczne 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania 
Stawka w zł. 

Konto RBN Konto RSN 
1. Otwarcie rachunku bieżącego: Jednorazowo 20,00 
2. Otwarcie rachunku pomocniczego: Jednorazowo 15,00 
3. Prowadzenie rachunku bieżącego Miesięcznie 6,00 
4. Likwidacja rachunku bieżącego i/lub pomocniczego Jednorazowo 5,00 
5.  Bankowość internetowa (I-bank)   
 a) abonament miesięczny Miesięcznie 5,00 
 b) klucz cyfrowy USB – wariant I Jednorazowo 72,00 
 c) klucz cyfrowy USB – wariant II Miesięcznie Po 6,00 w ratach przez 12 miesięcy 
 d) autoryzacja kodem SMS Od transakcji Bez opłat 
 e) Informacja SMS o stanie salda Miesięcznie Bez opłat 
 f) odblokowanie klucza cyfrowego USB Jednorazowo 20,00 
6. Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tyt. odsetek, spłaty kredytów Od transakcji Bez opłat 
7. Realizacja przelewu   
 do innego banku:   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 3,00 
 b) forma papierowa – ekspresowy Bluecash (składany w Banku) Za przelew 10,00 
 c) forma papierowa – przelew natychmiastowy Express Elixir (składany w Banku) Za przelew 10,00 
 d) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 
 e) elektronicznie (ekspresowy Bluecash) Za przelew 5,00 
 f) elektronicznie – przelew natychmiastowy Express Elixir Za przelew 5,00 
8. Zlecenia stałe:   
 1) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 3,00 



 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat 
 2) Realizacja zlecenia stałego   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 5,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat 
9. Przyjęcie polecenia wpłaty w obrocie dewizowym Za zlecenie 10,00 
10. Wpłata gotówkowa na rachunek   

 a) w formie otwartej Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż 2,50 

 b) w formie zamkniętej (dot. bilonu pow. 600 szt.) Za zlecenie 0,35% kwoty nie mniej niż 7,00 

11. Wypłata gotówkowa z rachunku Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż  4,00 

12. Telefoniczne sprawdzenie stanu salda na hasło  5,00 
13. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela w 

innym banku 
Od transakcji 3,00 

14. Obsługa czekowa:   
 a) wydanie blankietu czeku Jednorazowo 1,00 
 b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Jednorazowo 15,00 
 c) wysłanie dodatkowego zastrzeżenia zgodnie z życzeniem klienta Jednorazowo 15,00 
15. Spowodowanie debetu na rachunku pow. kwoty 99,99 zł. Od transakcji 25,00 
16. Ustanowienie blokady środków na rachunku na wniosek klienta Od transakcji 20,00 
17. Odpis wyciągu miesięcznego z rachunku    
 a) dotyczący roku bieżącego Za dokument 12,00 
 d) dotyczący lat ubiegłych  Za dokument 27,00 
18. Wyciąg z rachunku:   
 a) sporządzenie i wysłanie wyciągu raz w miesiącu – w formie papierowej dla 

klientów nie posiadających bankowości internetowej (I-Bank) 
Miesięcznie Bez opłat 

 b) sporządzenie  wyciągu raz w miesiącu – w formie papierowej dla klientów 
posiadających bankowość internetową (I-Bank) 

Miesięcznie 5,00 

 c) sporządzenie wyciągu po każdej operacji – w formie papierowej Miesięcznie 20,00 
 d) wysłanie wyciągu z pkt. b) i c) Za dokument Koszt wysyłki listu priorytetowego 
19. Przekazanie zajęć, lub części zajęć do US i/lub ZUS Od transakcji 10,00 
20. Sporządzenie przelewu dot. tytułu egzekucyjnego lub jego części Od transakcji 10,00 nie więcej niż 50% kwoty egzekwowanej 
21. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego roku bieżącego Za dokument 3,00 
22. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu z lat ubiegłych Za dokument 5,00 
23. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald Ma i Wn na rachunku:   
 a) za miesiąc Za dokument 10,00 
24. Wydanie opinii/zaświadczenia o rachunku klienta Za dokument 40,00 
25. Opłata za wystawienie tytułu egzekucyjnego Jednorazowo 50,00 
26. Zmiana karty wzorów podpisów Za dokument 10,00 
27. Wydanie informacji o numerze NRB na prośbę klienta Za dokument 5,00 

 



 

II. Rachunki bankowe klientów indywidualnych  

A. Osoby fizyczne 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania 

Pakiet/Stawka w zł.  

Konto 
Debiut 

Konto 
Standard 

Konto 
Senior 

Konto 
ROR 

Konto „za 
złotówkę” 

Podstawowy 
Rachunek 
Płatniczy 

1. Otwarcie rachunku:        

 1. oszczędnościowo-rozliczeniowego Jednorazowo Bez opłat Bez opłat  Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 2. oszczędnościowego Jednorazowo Bez opłat 

2. Zmiana pakietu Jednorazowo - - - 20,00 20,00 20,00 

2. Prowadzenie rachunku:        

 1. oszczędnościowo-rozliczeniowego Miesięcznie Bez opłat 7,00 4,00 7,00 1,00 Bez opłat 

 2. oszczędnościowego Miesięcznie Bez opłat 

3. Likwidacja rachunku  Jednorazowo Bez opłat 3,00 Bez opłat Bez opłat 

4.  Bankowość internetowa (I-bank)        

 a) abonament miesięczny Miesięcznie Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5,00 Bez opłat Bez opłat 

 b) klucz cyfrowy USB – wariant I Jednorazowo 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 - 

 c) klucz cyfrowy USB – wariant II Miesięcznie Po 6,00 w 
ratach przez 
12 miesięcy 

Po 6,00 w ratach 
przez 12 
miesięcy 

Po 6,00 w 
ratach przez 
12 miesięcy 

Po 6,00 w 
ratach przez 
12 miesięcy 

Po 6,00 w ratach przez 12 
miesięcy 

- 

 d)  autoryzacja kodem SMS Od transakcji Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 e) Informacja SMS o stanie salda Miesięcznie 2,00 2,00 2,00 Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 f) odblokowanie klucza cyfrowego USB Jednorazowo 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 - 

5. Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tyt. odsetek, 
spłaty kredytów (nie dotyczy rachunków oszczędnościowych) 

Od transakcji Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

6. Realizacja przelewu z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego 

     
  

 1) do innego banku:        

 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 
5,00 3,50 2,50 3,50 5,00 

5 przelewów w 
miesiącu bez 
opłat, każdy 
kolejny 5,00 

 b) forma papierowa – ekspresowy Bluecash (składany w 
Banku) 

Za przelew 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 c) forma papierowa – przelew natychmiastowy Express Elixir 
(składany w Banku) 

Za przelew 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 d) elektronicznie (I-Bank) Za przelew Bez opłat Bez opłat Bez opłat 1,00 

0,50 

5 przelewów w 
miesiącu bez 
opłat, każdy 
kolejny 1,00 



 e) elektronicznie (ekspresowy Bluecash) Za przelew 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 f) elektronicznie – przelew natychmiastowy Express Elixir Za przelew 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

 2) na rachunek ZUS        

 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 6,00 5,00 5,00 5,00 

5,00 

5 przelewów w 
miesiącu bez 
opłat, każdy 
kolejny 5,00 

 b) elektronicznie (I-Bank) Za przelew Bez opłat Bez opłat Bez opłat 1,00 

0,50 

5 przelewów w 
miesiącu bez 
opłat, każdy 
kolejny 1,00 

7. Realizacja przelewu z rachunku oszczędnościowego do 
innego banku 

Za przelew 10,00 
 

8. Przyjęcie polecenia wpłaty w obrocie dewizowym Za zlecenie 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

9. Zlecenia stałe:        

 1) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego        

 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Bez opłat 

 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 2) Realizacja zlecenia stałego        

 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 5,00 2,50 5,00 2,50 2,50 Bez opłat 

 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 0,50 Bez opłat 

10. Wpłata gotówkowa na rachunek oszczędnościowo-
rozliczeniowy/rachunek oszczędnościowy 

     
  

 a) w formie otwartej Za wpłatę Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 b) w formie zamkniętej (dot. bilonu) Za wpłatę 0,35% kwoty 
nie mniej niż 

7,00 

0,35% kwoty nie 
mniej niż 7,00 

0,35% 
kwoty nie 
mniej niż 

7,00 

0,35% kwoty 
nie mniej niż 

7,00 
0,35% kwoty nie mniej 

niż 7,00 
0,35% kwoty nie 

mniej niż 7,00 

12. Wypłata gotówkowa z rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowego 

Za zlecenie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

13. Wypłata gotówkowa/przelew wew. z rachunku 
oszczędnościowego 

     
  

 a) pierwsza w miesiącu kalendarzowym Za wypłatę/ 
przelew wew. 

Bez opłat 

 b) każda kolejna w miesiącu kalendarzowym Za wypłatę/ 
przelew wew. 

10,00 
 

15. Telefoniczne sprawdzenie stanu salda na hasło Miesięcznie 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

16. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na 
rachunek wierzyciela w innym banku 

Od transakcji 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 Bez opłat 

17. Obsługa czekowa:        

 a) wydanie blankietu czeku Jednorazowo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Jednorazowo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 



 c) wysłanie dodatkowego zastrzeżenia zgodnie z życzeniem 
klienta 

Jednorazowo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

18. Spowodowanie debetu lub przekroczenie limitu kredytu 
na rachunku pow. 99,99 zł 

Od transakcji 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

19. Prowizja za zawiadomienie o powstałym debecie z pkt. 18 Za dokument 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

20. Ustanowienie blokady środków na rachunku na wniosek 
klienta 

Od transakcji 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

21. Przyjęcie, zmiana, odwołanie dyspozycji na wypadek 
śmierci 

Jednorazowo 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Bez opłat 

22. Ustanowienie lub zmiana pełnomocnika do rachunku Jednorazowo 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 Bez opłat 

23. Odpis wyciągu miesięcznego z rachunku:        

 a) dotyczący roku bieżącego Za dokument 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

 b) dotyczący lat ubiegłych ( z 1 rok) Za dokument 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 

24. Wyciąg z rachunku:        

 a) sporządzenie i wysłanie wyciągu raz w miesiącu – w formie 
papierowej dla klientów nie posiadających bankowości 
internetowej (I-Bank) 

Miesięcznie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 b) sporządzenie  wyciągu raz w miesiącu – w formie papierowej 
dla klientów posiadających bankowość internetową (I-Bank) 

Miesięcznie 5,00 2,50 2,50 2,50 2,00 Bez opłat 

 c) sporządzenie wyciągu po każdej operacji – w formie 
papierowej 

Miesięcznie 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

 d) wyciąg elektroniczny w systemie I-bank Miesięcznie Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 e) wysłanie wyciągu z pkt. b) i c) Za dokument Koszt wysyłki listu priorytetowego 

25. Przekazanie zajęć, lub części zajęć do US i/lub ZUS Od transakcji 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

26. Sporządzenie przelewu dot. tytułu egzekucyjnego lub 
jego części 

Od transakcji 
10,00 nie więcej niż 50% kwoty egzekwowanej 

27. Sporządzenie/wypisanie polecenia przelewu na zlecenie 
klienta 

Od przelewu 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

28. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego roku 
bieżącego 

Za dokument 
3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

29. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu z lat ubiegłych Za dokument 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

30. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald Ma i Wn na 
rachunku: 

     
  

 a) za miesiąc Za dokument 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bez opłat 

31. Wydanie opinii/zaświadczenia o rachunku klienta Za dokument 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

32. Zmiana karty wzorów podpisów Za dokument 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 Bez opłat 

33. Wydanie informacji o numerze NRB na prośbę klienta Za dokument 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 Bez opłat 

34. Książeczki oszczędnościowe        

 a) wpłata gotówkowa Za wpłatę - - - Bez opłat - - 



 b) wypłata gotówkowa Za wypłatę - - - Bez opłat - - 

 c) wystawienie nowej książeczki, zamiast utraconej Jednorazowo - - - 10,00 - - 

 d) umorzenie książeczki Jednorazowo - - - 10,00 - - 

 e) przepisanie książeczki(przelew praw – cesja) Jednorazowo - - - 20,00 - - 

 f) likwidacja książeczki Jednorazowo - - - 3,00 - - 

 
B. Szkolne Kasy Oszczędności 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania 
Stawka w zł.  
Konto SKO 

1. Otwarcie rachunku:  Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku:  Bez opłat 
3. Likwidacja rachunku  Jednorazowo Bez opłat 
4.  Bankowość internetowa (I-bank)   
 a) abonament miesięczny Miesięcznie 5,00 
 b) klucz cyfrowy USB – wariant I Jednorazowo 72,00 
 c) klucz cyfrowy USB – wariant II Miesięcznie Po 6,00 w ratach przez 12 miesięcy 
 d) autoryzacja kodem SMS Od transakcji Bez opłat 
 e) Informacja SMS o stanie salda Miesięcznie Bez opłat 
 f) odblokowanie klucza cyfrowego USB Jednorazowo 20,00 
5. Przelewy wewnętrzne, storna. Od transakcji Bez opłat 
6. Realizacja przelewu z rachunku do innego banku:   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 4,00 
 b) forma papierowa – ekspresowy Bluecash (składany w Banku) Za przelew 10,00 
 c) forma papierowa przelew natychmiastowy Express Elixir (składany w Banku) Za przelew 10,00 
 d) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 
 e) elektronicznie (ekspresowy Bluecash) Za przelew 5,00 
 f) elektronicznie – przelew natychmiastowy Express Elixir Za przelew 5,00 
7. Zlecenia stałe:   
 1) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego Za zlecenie Bez opłat 
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie Bez opłat 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat 
 2) Realizacja zlecenia stałego   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie Bez opłat 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat 
8. Wpłata gotówkowa na rachunek    

 a) w formie otwartej Za wpłatę Bez opłat 

 b) w formie zamkniętej (dot. bilonu pow. 600 szt.) Za wpłatę 0,35% kwoty nie mniej niż 7,00 

9. Wypłata gotówkowa z rachunku  Za zlecenie Bez opłat 



10. Ustanowienie blokady środków na rachunku na wniosek klienta Od transakcji 20,00 
11. Odpis wyciągu z rachunku:   
 a) dotyczący roku bieżącego Za dokument 12,00 
 b) dotyczący lat ubiegłych ( z 1 rok) Za dokument 27,00 
12. Wyciąg z rachunku:   
 a) sporządzenie i wysłanie wyciągu raz w miesiącu - w formie papierowej Miesięcznie Bez opłat 
 b) sporządzenie wyciągu po każdej operacji – w formie papierowej Miesięcznie 20,00 
 c) wyciąg elektroniczny w systemie I-bank Miesięcznie Bez opłat 
 d) wysłanie wyciągu z pkt. b)  Za dokument Koszt wysyłki listu priorytetowego 
14. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego roku bieżącego Za dokument 3,00 
15. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu z lat ubiegłych Za dokument 5,00 
16. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald Ma i Wn na rachunku:   
 a) za miesiąc Za dokument 10,00 
17. Wydanie opinii/ zaświadczenia o rachunku klienta Za dokument 40,00 
18. Opłata za wystawienie tytułu egzekucyjnego Jednorazowo 50,00 
19. Wydanie informacji o numerze NRB na prośbę klienta Za dokument 5,00 
20. Zmiana karty wzorów podpisów Za dokument 10,00 
21. Książeczki oszczędnościowe   
 a) wpłata gotówkowa Za wpłatę Bez opłat 
 b) wypłata gotówkowa Za wypłatę Bez opłat 
 c) wystawienie nowej książeczki, zamiast utraconej Jednorazowo 10,00 
 d) umorzenie książeczki Jednorazowo 10,00 
 e) przepisanie książeczki(przelew praw – cesja) Jednorazowo 20,00 
 f) likwidacja książeczki Jednorazowo 3,00 

 
III. Kredyty 

A. Klienci indywidualni 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania Stawka w zł./% 

1. Prowizja przygotowawcza od konsumenckich kredytów gotówkowych, pożyczek 
hipotecznych 

Jednorazowo od kwoty 
kredytu/limitu/pożyczki 

 

 a) kredyt na zakup i montaż kolektorów słonecznych z dopłatą NFOŚiGW 5,00% 
 b) kredyt gotówkowy dla pracowników JST i służb mundurowych od1,00% nie mniej niż 50,00 zł 
 Pozostałe kredyty konsumenckie/pożyczki:  
 c) do kwoty 255.555,00 zł od 0,50% - 5,00% nie mniej niż 50,00 zł 
 d) powyżej kwoty 255.555,00 zł od 0,50% - 5,00%  
2. Prowizja przygotowawcza od kredytów mieszkaniowych od 0,50% - 5,00% 
3. Prowizja przygotowawcza od kredytów/pożyczek niekonsumenckich od 0,50% - 5,00% 



4. Prowizja wstępna od kredytów/pożyczek zabezpieczonych hipotecznie  
 a) do kwoty 10.999 zł 120,00 
 b) od kwoty 11.000 zł do 19.999 zł 150,00 
 c) od kwoty 20.000 zł do 39.999 zł 200,00 
 d) od kwoty 40.000 zł do 59.999 zł 250,00 
 e) od kwoty 60.000 zł do 79.999 zł  300,00 
 f) od kwoty 80.000 zł do 99.999 zł 360,00 
 g) od kwoty 100.000 zł do 199.999 zł 400,00 
 h) kwota 200.000 zł i powyżej 500,00 
6. Prowizja przygotowawcza za przyznanie dopuszczalnego debetu w ROR od 1,00% - 5,00% nie mniej niż 50,00 zł 
7. Opłata za odnowienie limitu w ROR  1,50% 

 
B. Klienci instytucjonalni (w tym Rolnicy, JST) 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania Stawka w zł. 

1. Prowizja przygotowawcza od kredytów: 

Jednorazowo od kwoty 
kredytu/limitu/pożyczki 

 
 a) obrotowych od 0,50% - 5,00% 
 b) inwestycyjnych od 0,50% - 5,00% 
 c) w rachunku bieżącym od 0,50% - 5,00% 
2. Prowizja wstępna od kredytów/pożyczek/gwarancji dla klientów 

instytucjonalnych oraz/lub zabezpieczonych hipotecznie  
 

 a) do kwoty 10.999 zł 120,00 
 b) od kwoty 11.000 zł do 19.999 zł 150,00 
 c) od kwoty 20.000 zł do 39.999 zł 200,00 
 d) od kwoty 40.000 zł do 59.999 zł 250,00 
 e) od kwoty 60.000 zł do 79.999 zł  300,00 
 f) od kwoty 80.000 zł do 99.999 zł 360,00 
 g) od kwoty 100.000 zł do 199.999 zł 400,00 
 h) kwota 200.000 zł i powyżej 500,00 
3. Prowizja za udzielenie gwarancji bankowej – opłata roczna od 0,50% - 5,00% 
4. Opłata za odnowienie przyznanego limitu w rachunku bieżącym  
 a) do kwoty 49.999 zł od 0,50% do 2% 
 b) od kwoty 50.000 do 199.999 zł od 0,50% do 1% 
 c) kwota 200.000 zł i powyżej od 0,50% do 1% 
5. Prowizja za udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatami ARiMR 1,00% 
6. Opłata za obsługę dopłat ARiMR do kredytów preferencyjnych 1,00% 

 
C. Pozostałe opłaty 



Lp. Tytuł opłaty i prowizji 
Tryb 

pobierania 
Stawka w zł. 

1. Opłata za:   
 a) wysłanie wezwań do spłaty kredytu (za sztukę) 

Jednorazowo 

w wysokości równej opłacie jaką Poczta Polska SA. lub inny operator 
pocztowy pobiera za list polecone za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na 
dzień wysłania wezwania. 

 b) wniosek o wpis do hipoteki 50,00 
 c) wniosek o wykreślenie z hipoteki 50,00 
 d) czynności związane ze zmianą warunków umowy 0,50% kwoty objętej zmianą, nie mniej niż 100,00 
 e) czynności związane ze zmianą zabezpieczenia hipotecznego lub zabezpieczenia w 

postaci zastawu rejestrowego 
od 200,00 do 500,00 

 f) wystawienie tytułu egzekucyjnego 50,00 
 g) sporządzenie harmonogramu spłaty kredytu, pożyczki na wniosek klienta (nie dotyczy 

kredytów konsumenckich) 
10,00 

 h) wysłanie harmonogramu z pkt. g) 8,00 
 i) wydanie odpisu umowy kredytowej 10,00 
 j) wydanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej) na wniosek 

klienta 
100,00 

 k) wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tyt. kredytów, 
wysokości spłat, oraz że klient nie jest dłużnikiem BS Krosno Odrz. (na wniosek 
klienta) 

50,00 

 l) zmianę formy zabezpieczenia kredytu, pożyczki (z wyłączeniem wymienionych w pkt 
e). 

od 100,00  do 400,00 

 m) zawieszenie spłaty raty kredytu mieszkaniowego (wakacje w spłacie) 100,00 
 n) wydanie informacji dot. historii kredytowej (na wniosek klienta) za rok 30,00 
 o) powołanie rzeczoznawcy majątkowego po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty Na podstawie faktury/rachunku 
 p) zaświadczenie o bezciężarowym odłączeniu działki  100,00 

 

IV. Karty płatnicze dla klientów instytucjonalnych (debetowe) 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania 

Stawka w zł. 

Konto Biznes Konto Biznes+ 
Konto RBP/ 
Konto RBN 

Konto Agro Konto RBR  

1. Wydanie nowej karty dla:       
 a) posiadacza, współposiadacza rachunku Jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 
 b) osoby wskazanej Jednorazowo 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 
2. Opłata za korzystanie z karty Miesięcznie 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
3. Wznowienie karty Jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez oplat Bez opłat Bez opłat 
4. Wydanie duplikatu karty w miejsce utraconej, uszkodzonej 

karty 
Jednorazowo 40,00 40,00 40,00 30,00 30,00 



5. Zastrzeżenie karty Jednorazowo 5,00 Bez opłat 10,00 5,00 10,00 
6. Płatność kartą w punktach usługowo-handlowych Od transakcji Bez opłat 
7. Wypłata gotówki z bankomatów własnych oraz na mocy 

porozumienia SGB, MBR, BPS 
Od transakcji Bez opłat 

8. Wypłata gotówki z bankomatów innych banków w kraju przy użyciu karty: 
 a) Visa Business Electron, MasterCard Business PayPass Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 3,50 
 b) Visa Business Electron payWave Od transakcji 2% kwoty nie mniej niż 5,00 
9. Wypłata gotówki z bankomatów za granicą przy użyciu karty: 
 a) Visa Business Electron, MasterCard Business PayPass Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 4,50 
 b) Visa Business Electron payWave Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 10,00 
10. Wypłata gotówki w kasach obcych przy użyciu karty: 
 a) Visa Business Electron, MasterCard Business PayPass Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 4,50 
 b) Visa Business Electron payWave Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 10,00 
11. Zmiana PIN dla kart Visa Business Electron, MasterCard Business PayPass w bankomatach: 
 a) SGB Za zmianę 4,50 
 b) innych banków Za zmianę 7,00 
12. Zmiana PIN dla kart Visa Business Electron payWave w bankomatach: 
 a) SGB Za zmianę 3,50 
 b) innych banków Za zmianę 7,00 
13. Zapytanie o saldo w bankomacie innego banku Od transakcji 1,00 
14. Generowanie i wysyłka PIN do klienta Od transakcji 3,50 
15. Zmiana parametrów  Od transakcji 10,00 
16. Miesięczne zestawienie transakcji kartą Miesięcznie 3,00 
17. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Od transakcji 5,00 
18 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back przy użyciu karty: 
 a) Visa Business Electron Od transakcji 0,60 
 b) MasterCard Business PayPass Od transakcji 1,30 
 c) Visa Business Electron payWave Od transakcji Bez opłat  

 

V. Karty płatnicze dla klientów indywidualnych (karty debetowe) 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji 

Tryb pobierania Stawka w zł. 

 
Konto 
Debiut 

Konto 
Standard 

Konto Senior Konto ROR 
Konto „za 
złotówkę” 

Podstawowy 
Rachunek Płatniczy 

1. Wydanie nowej karty dla:        

 a) posiadacza, współposiadacza rachunku Jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

 b) osoby wskazanej Jednorazowo 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 

2. Opłata za korzystanie z karty         



 a) posiadacza rachunku Miesięcznie 2,00 3,00 2,00 2,00 Bez opłat Bez opłat 

 b) współposiadacza, osoby wskazanej Miesięcznie 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 Bez opłat 

3. Wznowienie karty Jednorazowo Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 

4. Wydanie duplikatu karty w miejsce utraconej, 
uszkodzonej karty 

Jednorazowo 40,00 40,00 40,00 30,00 40,00 40,00 

5. Zastrzeżenie karty Jednorazowo 10,00 Bez opłat 10,00 10,00 10,00 Bez opłat 

6. Płatność kartą w punktach usługowo-
handlowych 

Od transakcji Bez opłat 

7. Wypłata gotówki z bankomatów własnych oraz 
na mocy porozumienia SGB BPS 

Od transakcji Bez opłat 

8. Wypłata gotówki z bankomatów innych banków w kraju przy użyciu karty:  
 a) Maestro, Visa Electron, Visa Electron 

„młodzieżowa”, Mastercard Debit Paypass 

Od transakcji 1,30  3,00 

pięć rozliczonych 
wypłat  

w miesiącu 
kalendarzowym  
bez opłat, każda 
kolejna 3,00 zł   

 b) Visa Electron payWave, Visa Electron payWave 
„młodzieżowa” 

Od transakcji 2% kwoty nie mniej niż 5,00 - - 

9. Wypłata gotówki z bankomatów za granicą przy użyciu karty:  
 a) Maestro, Visa Electron, Visa Electron 

„młodzieżowa”, Mastercard Debit Paypass 
Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 4,50 0,00 Nie dotyczy 

 b) Visa Electron payWave, Visa Electron payWave 
„młodzieżowa” 

Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 10,00 - - 

10. Wypłata gotówki w kasach obcych przy użyciu karty:  
 a) Maestro, Visa Electron, Visa Electron 

„młodzieżowa”, Mastercard Debit Paypass 
Od transakcji 3% kwoty nie mniej niż 4,50 - Bez opłat 

 b) Visa Electron payWave, Visa Electron payWave 
„młodzieżowa” 

Od transakcji 2% kwoty nie mniej niż 4,50 - - 

11. Zmiana PIN dla kart Maestro, Visa Electron, Visa Electron „młodzieżowa”, Mastercard Debit Paypass w bankomacie:   
 a) SGB Za zmianę 4,50 3,50 
 b) innego banku Za zmianę 7,00 7,00 
12 Zmiana PIN dla kart Visa Electron payWave, Visa Electron payWave „młodzieżowa” w bankomacie:  
 a) SGB Za zmianę 3,50 - - 
 b) innego banku Za zmianę 7,00 - 1,00 
13. Zapytanie o saldo w bankomacie innego banku Od transakcji 1,00 1,50 1,50 
14. Generowanie i wysyłka PIN do klienta Od transakcji 3,50  - 
15. Zmiana parametrów  Od transakcji 10,00   
16. Miesięczne zestawienie transakcji kartą Miesięcznie 3,00 2,00 2,00 



17. Zmiana wysokości miesięcznego limitu 
indywidualnego 

Od transakcji 5,00 5,00 Bez opłat 

18 Wypłata gotówki w ramach usługi Cash back przy użyciu karty:  
 a) Maestro, Visa Electron, Visa Electron 

„młodzieżowa”, Mastercard Debit Paypass 
Od transakcji 0,60 0,00 Bez opłat 

 b) Visa Electron payWave, Visa Electron payWave 
„młodzieżowa” 

Od transakcji Bez opłat  - - 

 

VI. Rachunki bankowe jednostek samorządu terytorialnego 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania Stawka w zł. 

1. Otwarcie rachunku bieżącego, lub pomocniczego Jednorazowo Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku bieżącego lub pomocniczego Miesięcznie 30,00 
3.  Bankowość internetowa (I-bank)   
 a) abonament miesięczny Miesięcznie 5,00 
 b) klucz cyfrowy USB – wariant I (dla 1 certyfikatu) Jednorazowo 72,00 
 c) klucz cyfrowy USB – wariant II (dla 1 certyfikatu) Miesięcznie Po 6,00 w ratach przez 12 miesięcy 
 d) odblokowanie klucza cyfrowego USB Jednorazowo 10,00 
4. Przelewy wewnętrzne, storna, obciążenia z tyt. odsetek, 

kredytów 
Od transakcji Bez opłat 

5. Realizacja przelewu   
 1) do innego banku:   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 3,50 
 b) forma papierowa – ekspresowy Bluecash (składany w Banku) Za przelew 10,00 
 c) forma papierowa - – przelew natychmiastowy Express Elixir 

(składany w Banku) 
Za przelew 10,00 

 d) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 
 e) elektronicznie (ekspresowy Bluecash) Za przelew 5,00 
 f) elektronicznie – przelew natychmiastowy Express Elixir Za przelew 5,00 
 2) na rachunek ZUS   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za przelew 4,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za przelew 1,00 
6. Przyjęcie polecenia wpłaty w obrocie dewizowym Za zlecenie 10,00 
7. Zlecenia stałe:   
 1) Przyjęcie, modyfikacja zlecenia stałego   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie Bez opłat 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat 



 2) Realizacja zlecenia stałego   
 a) forma papierowa (składany w Banku) Za zlecenie 3,00 
 b) elektronicznie (I-Bank) Za zlecenie Bez opłat 
8. Wpłata gotówkowa na rachunek   

 a) w formie otwartej Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż 2,50 

 b) w formie zamkniętej (dot. bilonu) Za zlecenie 0,35% kwoty nie mniej niż 7,00 

9. Wypłata gotówkowa z rachunku Za zlecenie 0,12% kwoty nie mniej niż 4,00 

10. Telefoniczne sprawdzenie stanu salda na hasło Miesięcznie Bez opłat 
11. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na 

rachunek wierzyciela w innym banku 
Od transakcji 2,00 

12. Obsługa czekowa:   
 a) wydanie blankietu czeku Jednorazowo 1,00 
 b) przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej Jednorazowo 15,00 
 c) wysłanie dodatkowego zastrzeżenia zgodnie z życzeniem 

klienta 
Jednorazowo 15,00 

13. Spowodowanie debetu na rachunku  Od transakcji 25,00 
14. Ustanowienie blokady środków na rachunku na wniosek 

klienta 
Od transakcji 20,00 

15. Odpis wyciągu miesięcznego z rachunku:   
 a) dotyczący roku bieżącego Za dokument 12,00 
 b) dotyczący lat ubiegłych  Za dokument 27,00 
16. Wyciąg z rachunku:   
 a) sporządzenie i wysłanie wyciągu raz w miesiącu Miesięcznie Bez opat 
 b) sporządzenie wyciągu po każdej operacji – w formie papierowej Miesięcznie 20,00 
 c) wysłanie wyciągu z pkt. b) Za dokument Koszt wysyłki listu priorytetowego 
17. Przekazanie zajęć, lub części zajęć do US i/lub ZUS Od transakcji 10,00 
18. Sporządzenie przelewu dot. tytułu egzekucyjnego lub jego 

części 
Od transakcji 10,00 nie więcej niż 50% kwoty egzekwowanej 

19. Sporządzenie/wypisanie polecenia przelewu na zlecenie 
klienta 

Od przelewu 1,00 

20. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu dotyczącego roku 
bieżącego 

Za dokument 3,00 

21. Kserokopia 1 dowodu do wyciągu z lat ubiegłych Za dokument 5,00 
22. Sporządzenie zestawienia obrotów i sald Ma i Wn na 

rachunku: 
  

 a) za miesiąc Za dokument 10,00 
23. Wydanie opinii o rachunku klienta Za dokument 40,00 
24. Wydanie informacji o numerze NRB na prośbę klienta Za dokument 5,00 
25. Zmiana karty wzorów podpisów Za dokument 10,00 



 
 

VII. Inne 

Lp. Tytuł opłaty i prowizji Tryb pobierania Stawka w zł. 

1. Wpłata gotówkowa na rachunki w innych bankach  Za wpłatę 0,50% kwoty nie mniej niż 5,00  
2. Ekspresowa wpłata gotówkowa na rachunki w innych 

bankach z wykorzystaniem systemu Bluecash 
Za wpłatę 0,5% kwoty nie mniej niż 15,00 

3 Ekspresowa wpłata gotówkowa na rachunki w innych 
bankach z wykorzystaniem systemu Express Elixir 

Za wpłatę 0,5% kwoty nie mniej niż 15,00 

4. Wpłata gotówkowa na rachunek ZUS Za wpłatę 10,00 
5. Sporządzenie dowodu wpłaty na rachunek innego banku na 

zlecenie klienta 
Za dowód 1,00 

6. Wymiana bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach:   
 a) do 10 sztuk Za wymianę Bez opłat 
 b) od 11 sztuk do 50 sztuk Za wymianę 0,20% kwoty nie mniej niż 5,00 zł 
 c) powyżej 50 sztuk Za wymianę 0,50% kwoty nie mniej niż 10,00 zł 
7. Zwrot kwoty transakcji wypłacany w kasie placówki banku 

wynikający z odrzucenia transakcji przez inny bank  
Za wypłatę 0,10% kwoty nie mniej niż 3,00 zł 

8. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 
na wniosek osoby będącej w momencie składania dyspozycji 
klientem BS w Krośnie Odrzańskim 

Za dokument 10,00 

9. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 
na wniosek osoby nie będącej w momencie składania 
dyspozycji klientem BS w Krośnie Odrzańskim 

Za dokument 25,00 

10. Wypłata gotówkowa świadczeń obsługiwanych OPS Za wypłatę 1,00 
11. Sporządzenie/wypisanie polecenia przelewu na zlecenie 

klienta (dotyczy Punktu Kasowego w Urzędzie Skarbowym) 
Od przelewu 1,00 

12.  Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej 
będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały 
tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, w tym 
nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 k.c. 

Za zbiorczą 
informacje 

15,00 

13 Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w 
pkt. 12 

Za każdą 
przesyłkę 

w wysokości równej opłacie jaką Poczta Polska SA. lub inny operator pocztowy pobiera za list 
polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na dzień wysłania wezwania. 

 


