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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

 

1. Taryfa opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Janowie Lubelskim dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą, ma zastosowanie do usług świadczonych dla 

Klientów Indywidualnych przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, zwany dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo – za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w EUR w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość 

tej kwoty. 

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłata w granicach „od”, „do” oraz „od… do…” wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie 

w podanych granicach. 

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. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe 

przy wykonywaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawą 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. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

13. Nie pobiera się prowizji i opłat przygotowawczych za udzielenie i odnowienie kredytów dla osób fizycznych od pracowników instytucji finansowych.  
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I. Usługi w zakresie depozytów środków pieniężnych, prowadzenia rachunków pieniężnych, wszelkiego rodzaju transakcji płatniczych, przekazów 
i transferów pieniężnych, długów, czeków i weksli oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu tych usług 

 

TAB. 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWO-OSZCZĘDNOŚCIOWE – PAKIETY 
Lp. Rodzaj usługi/czynności Tryb 

pobierania 

Pakiet ROR Pakiet Junior Pakiet Skarbonka Wygodne Konto ZUS
3)

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Otwarcie rachunku płatniczego ROR  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Otwarcie rachunku płatniczego EKO BS      jednorazowo 15 zł 0 zł nd 15 zł 

3. Otwarcie rachunku płatniczego Avista jednorazowo 15 zł nd nd nd 

4. Otwarcie rachunku lokaty terminowej w PLN i EUR jednorazowo 0 zł 0 zł nd 0 zł 

5. Prowadzenie rachunku      

5.1 Prowadzenie rachunku płatniczego ROR  
miesięcznie 

9,50  0 zł 0 zł 2,50 

5.2 Prowadzenie rachunku płatniczego EKO BS 0 zł / 1 zł 
1)

 0 zł / 1 zł 
1)

 nd 0 zł / 1 zł 
1)

 

5.3 Prowadzenie rachunku płatniczego Avista  2,50   nd nd nd 

6. Wpłaty i wypłaty gotówkowe      

7. Wpłata gotówki  
za wpłatę  

    

7.1 na rachunek ROR i Avista 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 na rachunek EKO BS 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.3 na rachunek lokaty terminowej w PLN i EUR 0 zł 0 zł nd 0 zł 

8. Wypłata gotówki      

8.1 z rachunku ROR   
 
za wypłatę 

5 zł 
4)  

 5 zł 
4)

 5 zł 
4)

 5 zł  

8.2 z rachunku Avista 1 zł  nd nd nd 

8.3 z rachunku EKO BS 0 zł/ 0,50 % min. 20 
z ł

2)
 

0 zł/ 0,50 % min. 20 zł 
2)

 nd 0 zł/ 0,50 % min. 20 zł 
2)

 

8.4 z rachunku lokaty terminowej w PLN i EUR 0 zł 0 zł nd 0 zł 

9. Polecenie przelewu z rachunku       

9.1 Polecenie przelewu wewnętrzne, w tym z rachunku 
lokaty terminowej, z zastrzeżeniem pkt.9.2.2 

Za przelew  3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

9.2 Polecenie przelewu do innego banku      

9.2.1 z rachunku ROR  
 
 

 5 zł 5 zł  5 zł 5 zł 

9.2.2 z rachunku EKO BS 0 zł/ 0,50 % min. 20 
z ł 

2)
 

0 zł/ 0,50 % min. 20 zł 
2)

 nd 0 zł/ 0,50 % min. 20 zł 
2)
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9.2.3 z rachunku Avista za przelew 

 
10 zł nd nd nd 

9.2.4 z rachunku lokaty terminowej w PLN  10 zł 5 zł n/d 0 zł 

9.2.5 do  ZUS z ROR 10 zł 5 zł n/d 5 zł 

9.2.6 do US z ROR  10 zł 5 zł n/d 5 zł 

9.2.7 Polecenie przelewu Express Eliksir 
 
realizowane w 

Oddziale Banku
5)6)

 
10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10. Usługa bankowości elektronicznej       

10.1 Udostępnienie  jednorazowo 10 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.2 Opłata za korzystanie miesięcznie 1,20 zł 0 zł 0 zł 1,20 zł 

10.3 Przelewy z rachunku:      

10.3.
1 

Przelewy wewnętrzne  
 

za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.3.
2 

Przelew do innego banku 0,99 zł 0 zł 0 zł 0,99 zł 

10.3.
3 

Polecenie przelewu Express Elixir
5)6)

 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

10.4 Zlecenia stałe za przelew Jak w punkcie 10.3 Jak w punkcie 10.3 Jak w punkcie 10.3 Jak w punkcie 10.3 

10.5 Zablokowanie dostępu jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

10.6 Odblokowanie dostępu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.7 EBO Token PRO miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10.8 Kod jednorazowy (Kod SMS, potwierdzenie zlecenia, 
logowanie dwuetapowe, operacje na rachunku, hasło 
do logowania, potwierdzenie paczki, potwierdzenie o 
blokadzie identyfikatora, powiadomienie o logowaniu, 
powiadomienie o stanie salda) 

za sms 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 0,29 zł 

1)
 opata pobierana za prowadzenie rachunków założonych od 01.03.2020 r. 

2) 
opłata wynosi 0 zł podczas realizacji pierwszej w danym miesiącu kalendarzowym z wymienionych operacji: wypłata gotówkowa lub polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie przelewu 

do innego banku, druga i kolejna z w/w operacji powiększona zostanie o opłatę w wysokości 0,50 % min 20 zł  
3)

 w ofercie banku do 30.11.2019 r. 
4)

 opłata nie jest pobierana gdy urządzenie samoobsługowe nie jest dostępne 
5)

 maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
6)

 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w trybie 
natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone 
w PLN. 
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TAB. 2. INNE RACHUNKI PROWADZONE POZA PAKIETAMI  
 
L.p. 

 
Rodzaj usługi/czynności 

 
Tryb 

pobierania 

 
Rachunek  

a’vista 

 
Lokaty 

terminowe 

w PLN 

 
Lokaty 

terminowe  
w EUR 

Rachunek EKO BS 
dla posiadaczy 

rachunku rolniczego 

 
Podstawowy 

Rachunek 
Płatniczy 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 15 zł 0 zł 0 zł 15 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 2,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł / 1 zł 
1)

 0 zł 

3. Wpłaty i wypłaty       

3.1 Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Wypłata gotówki z rachunku za wypłatę 1 zł  0 zł 0 zł 0 zł / 0,50 % min. 20 
zł 

2)
 

0 zł 

4. Polecenie przelewu z rachunku ELIXIR       

4.1 Przelew wewnętrzny za przelew 

 
3 zł 3 zł  3 zł  0 zł / 0,50 % min. 20 

zł 
2)

 

0/0 

4.2 do innego banku 10 zł 10 zł n/d 0 zł / 0,50 % min. 20 
zł 

2)
 

 5 zł 
3) 

0 zł / 2,50 zł 
3)

 

4.3 Express Elixir
4)5)

  10 zł 10 zł n/d 10 zł 10 zł 

5. Usługa bankowości elektronicznej   Jak w TAB. 1 poz. 
10 do Pakietu ROR 

n/d n/d n/d n/d 

1)
 opata pobierana za prowadzenie rachunków założonych od 01.03.2020 r. 

2)
 opłata wynosi 0 zł podczas realizacji pierwszej w danym miesiącu kalendarzowym z wymienionych operacji: wypłata gotówkowa lub polecenie przelewu wewnętrznego lub polecenie 

przelewu do innego banku, druga i kolejna z w/w operacji powiększona zostanie o opłatę w wysokości 0,50 % min 20 zł  
3)
 opłata pobierana po zrealizowaniu 5 w danym miesiącu kalendarzowym poleceń przelewu wewnętrznego na pozostałe rachunki lub poleceń przelewu do innego banku lub poleceń 

zapłaty lub zleceń stałych  
4)
 maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 

5)
 Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w 

trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych prowadzone 
w PLN. 

 
TAB. 3. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY (prowadzony w Pakiecie lub poza Pakietem) w walucie EUR 
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Lp. Rodzaj usługi/czynności Tryb pobierania Stawka 

 

1 2 3 4 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 
1)

 

2. Otwarcie rachunku dodatkowego jednorazowo 0 zł 

3. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł  

4. Wpłaty i wypłaty gotówkowe   

4.1 Wpłata gotówki  od wpłaty 0 zł 

4.2 Wypłata gotówki     

4.2.1 wypłata do równowartości 2 500 zł  od wypłaty 0 zł 

4.2.2 wypłata awizowana (trzy dni robocze, powyżej równowartości 2 500 zł) od wypłaty 0,20 % min. 5 zł 
1)

 wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku 10 EUR 

 

TAB. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO – ROZLICZENIOWE DLA SKO, PKZP, RAD RODZICÓW  
Lp. Rodzaj usługi/czynności Tryb pobierania SKO

1)
 PKZP

1)
 Rada Rodziców

1)
 

Wariant I Wariant II Wariant I Wariant II 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 0 zł 20 zł 0 zł 20 zł 

3. Wpłaty i wypłaty       

3.1 Wpłata gotówki za wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Wypłata gotówki za wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4. Polecenie przelewu z rachunku ELIXIR       

4.1 Polecenie przelewu wewnętrzne  
 

za przelew 

2 zł  2 zł  2 zł  2 zł  2 zł  

4.2 Polecenie przelewu do innego banku 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

4.3 Polecenie przelewu do ZUS 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

4.4 Polecenie przelewu do US 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł 0 zł 

4.5 Express Eliksir 
2)3)

 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5. System bankowości internetowej  
(usługa bankowości elektronicznej wg RMRiF) 

    

5.1 Udostępnienie  jednorazowo n/d  10 zł  10 zł 

5.2 Opłata za korzystanie miesięcznie n/d 1,20 zł 1,20 zł 

5.3 Przelewy z rachunku:  n/d   

5.3.1 Przelewy wewnętrzne za przelew n/d 0 zł 0 zł 
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5.3.2 Przelew do innego banku n/d 5 zł 5 zł 

5.3.3 Express Elixir
2)3)

  n/d 5 zł 5 zł 

5.4 Zlecenia stałe za przelew n/d Jak w punkcie 5.3 Jak w punkcie 5.3 

5.5 Zablokowanie dostępu jednorazowo n/d 10 zł 10 zł 

5.6 Odblokowanie dostępu jednorazowo n/d 0 zł 0 zł 

5.7 EBO Token PRO miesięcznie n/d 0 zł 0 zł 

5.8 Kod jednorazowy (Kod SMS, potwierdzenie zlecenia, 
logowanie dwuetapowe, operacje na rachunku, hasło do 
logowania, potwierdzenie paczki, potwierdzenie o blokadzie 
identyfikatora, powiadomienie o logowaniu, powiadomienie 
o stanie salda) 

za sms n/d 0,29 zł 0,29 zł 

1) stawki według Taryfy lub według indywidualnych warunków zawartych w umowie o prowadzenie rachunku 

2) maksymalna kwota przelewu to 20 000 zł 
3) Zlecenia płatnicze w trybie natychmiastowym mogą być realizowane, jeżeli rachunek bankowy Odbiorcy prowadzony jest przez bank, który przystąpił do systemu realizacji dyspozycji w 

trybie natychmiastowym oraz jest dostępny w tym systemie w chwili składania zlecenia płatniczego. Wykaz banków-uczestników dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci/. Zlecenia mogą być realizowane z rachunków bankowych prowadzonych w PLN na rachunki bankowe w innych bankach krajowych 
prowadzone w PLN. 

 
TAB.5 PROWIZJE ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH  

Lp. Rodzaj usługi/czynności Tryb pobierania Stawka 

1 2 3 4 

1. Zlecenia stałe   

1.1 Na rachunki wewnętrzne za zlecenie 0 zł 

1.2 Do innego banku za zlecenie 2 zł 

1.3 Modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego jednorazowo 1,50 zł 

2. Polecenie zapłaty  za zlecenie 1,20 zł 

3. Polecenie przelewu z rachunku SORBNET   

3.1 Kwota przelewu równa lub większa niż 1 000 000 zł Za przelew 35 zł 

3.2 Kwota przelewu mniejsza niż 1 000 000 zł 40 zł 

4. Realizacja przelewu wewnętrznego Za przelew 2 zł 

5. Realizacja przelewów walutowych   

5.1 Realizacja przelewów walutowych przychodzących   

5.1.1 Z banków krajowych   10 zł 
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5.1.2 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR Za przelew 0 zł 

5.1.3 Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 20 zł 

5.1.4 Z banków zagranicznych spoza EOG 20 zł 

5.2 Realizacja poleceń przelewów walutowych wychodzących   

5.2.1 Polecenie przelewu SEPA   

5.2.1.1 do banków krajowych  Za przelew 10 zł 

5.2.1.2 do banków zagranicznych 5 zł 

5.2.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 
1)

   

5.2.2.1 dla zleceń o równowartości  1 000 000 zł lub większej 
Za przelew 

35 zł 

5.2.2.2 dla zleceń o równowartości niższej od 1 000 000 zł 40 zł 

5.3 Polecenia wypłaty (polecenie przelewu w walucie obcej wg RMRiF) 
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

 
za przelew 

0,25 % min. 30 zł maks. 
300 zł 

5.4 Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym:  
Uwaga: opłatę niniejszą pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5.3 

od operacji 
120 zł 

6. Pozostałe czynności dotyczące przelewów walutowych   

6.1 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku  
za zlecenie 100 zł + koszty banków 

trzecich 

6.2 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty od operacji 100 zł 

6.3 
Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta od operacji 

115 zł + koszty banków 
trzecich 

6.4 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym za sztukę 20 zł 

6.5 
Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 

od operacji 115 zł + koszty banków 
trzecich 

7. Wydanie blankietów czeków za blankiet 1,50 zł 

8. Potwierdzenie czeku od operacji 5 zł 

9. Wydanie zaświadczenia o posiadanym rachunku płatniczym  
o stanie konta oraz pozostałych zaświadczeń i opinii 

za sztukę 
50 zł 

10. Blokada rachunku z tytułu umów kredytowych zawieranych z innymi bankami od operacji 100 zł 

11. Przyjęcie, zmiana i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie dyspozycji na wypadek śmierci od operacji 30 zł  

12. Sporządzenie dodatkowego zestawienia transakcji płatniczych  za sztukę 15 zł 

13. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu
2)

     

13.1 jednorazowa realizacja  jednorazowo 30 zł 

14. Sporządzenie odpisu dokumentu za sztukę 20 zł 

15. Udzielenie informacji telefonicznych o rachunku na hasło miesięcznie 1,50 zł 
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16. Sporządzenie aneksu do umowy na wniosek klienta z zastrzeżeniem punktu 18 za aneks 20 zł 

17. Zmiana posiadacza rachunku jednorazowo 50 zł  

18. Wydanie kserokopii umowy  za sztukę 20 zł 

19. Wyciąg z rachunku bankowego   

19.1. wyciąg w formie papierowej za sztukę 

 
0 zł 

19.2. wyciąg w formie papierowej dla klientów korzystających z bankowości elektronicznej 15 zł  

20. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego:   

20.1 świadczenie w kwocie do 1 000 zł od otrzymanego 
przelewu 

10 zł 

20.2 świadczenie w kwocie od 1 000,01 zł 50 zł 

21. Powiadomienie SMS – zmiana salda  za sms 0,29 zł 

22. Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 
3)

 od 
pełnomocnictwa 

20 zł  

23. Wysyłanie upomnień (monitów) z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego lub zaległości i z tytułu opłat za 
prowadzenie rachunku 

za monit 35 zł 

24. Zamknięcie rachunku lub pakietu  jednorazowo 20 zł 
1)

 niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 6.2 w przypadku opcji kosztowej OUR 
2)

 opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją 
3)

 nie pobiera się opłaty gdy ustanawianie pełnomocnictwa ma miejsce w momencie zakładania rachunku/pakietu 
 

TAB. 6. KARTY PŁATNICZE 
 
L.p. 

 
Rodzaj usługi/czynności 

Tryb pobierania  
Mastercard 

 
VISA 

VISA dla 
Podstawowego 

Rachunku 
Płatniczego 

Naklejka zbliżeniowa 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Wydanie karty płatniczej Jednorazowo   30 zł
1)

  30 zł
1)

 0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty płatniczej za wznowienie  30 zł
2) 30 zł

2)
 0 zł 0 zł 

3. Wydanie duplikatu karty płatniczej za sztukę  20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4. Miesięczna obsługa karty debetowej miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 2,20 zł 

5. Wypłata gotówki      

5.1 Wypłata w bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami (Uwaga: lista bankomatów 
dostępna w placówkach oraz na stronie internetowej www.bankbps.pl) 

 
 

Za wypłatę 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł
3)

 nd 
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5.3 Wypłata gotówki w bankomatach za granicą (transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych wg 
RMRiF) 

4 zł 4 zł 4 zł
3)

 nd 

6. Realizacja transakcji bezgotówkowych w kraju od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7. Realizacja transakcji bezgotówkowych za granicą (transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych wg RMRiF) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8. Realizacja transakcji cashback w kraju od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

9. Sprawdzanie dostępnych środków:      

9.1 w bankomatach zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami (Uwaga: lista bankomatów dostępna w 
placówkach oraz na stronie internetowej www.bankbps.pl) 

za operację 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.2 w pozostałych bankomatach w kraju 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

10. Zmiana PIN w bankomacie za operację 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

11. Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika karty za operację 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

12. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na 
wniosek użytkownika karty 

za operację 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł  

13. Czasowa blokada karty  za operację 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14. Zastrzeżenia karty  za operację 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego za operację 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

16. Wydanie karty dla współposiadacza/pełnomocnika za sztukę 25 zł  25 zł 0 zł 0 zł  

17. Rozpatrzenie reklamacji  za sztukę 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł  

18. Zmiana danych użytkownika karty  za sztukę 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł  
1)

  Wydanie karta płatniczej dla Pakietu Skarbonka oraz Pakietu Junior 0 zł 
2 )  

Wznowienie karty płatniczej dl Pakietu Skarbonka oraz Pakietu Junior 0 zł
 

3
) Opłata pobierana po zrealizowaniu 5 w danym miesiącu kalendarzowym wypłat gotówkowych 

 
 
 
 
 
 

TAB. 7  KARTA WALUTOWA EURO 
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L.p. Rodzaj usługi/czynności Tryb pobierania VISA Classic EURO 

1 2 3 4 

1. Wydanie karty do rachunku (opłata do każdej karty wydanej do rachunku) jednorazowo  0,00 EUR 

2. Wznowienie karty za wznowienie  0,00 EUR 

3. Wydanie duplikatu karty za sztukę 5,00 EUR 

4. Obsługa karty (opłata do każdej karty wydanej do rachunku) miesięcznie 1,00 EUR 

5. Transakcje bezgotówkowe za transakcję 0,00 EUR 

6. Wypłaty gotówkowe   

6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami za wypłatę 0,00 EUR 

6.2 w pozostałych bankomatach w kraju za wypłatę 3 % min. 1,50 EUR 

6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą  za wypłatę 3 % min. 1,50 EUR 

6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju za wypłatę 3 % min. 2,50 EUR 

6.5 w punktach akceptujących kartę za granicą  za wypłatę 3 % min. 2,50 EUR 

7. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty za operację 0,00 EUR 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek klienta za operację 2,50 EUR 

9. Sprawdzenie salda w bankomacie za operację 0,00 EUR 

10. Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty za operację 1,00 EUR 

11. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego na wniosek klienta za operację 1,00 EUR 

12. Zmiana danych użytkownika karty za sztukę 0,00 EUR 

 
 

TAB. 8. KARTA KREDYTOWA 
L.p. Rodzaj usługi/czynności Tryb pobierania VISA VISA GOLD 

1 2 3 4 5 

1. Wydanie nowej karty kredytowej Jednorazowo 0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty  Jednorazowo 0 zł 0 zł 

3. Wydanie dodatkowej karty  za wydanie 30 zł 60 zł 

4. Coroczna opłata za obsługę karty kredytowej: 

rocznie 

  

4.1 pobierana po 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających 
rachunek karty wynosi: 

  

4.1.1 co najmniej 6 600,00 zł 0 zł 0 zł 

4.1.2 mniej niż 6 600,00 zł 60 zł 130 zł 
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4.2 pobierana po 2 i kolejnym roku użytkowania , jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, 
obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: 

  

4.2.1 a) co najmniej 6 600,00 zł 0 zł 0 zł 

4.2.2 b) mniej niż 6 600,00 zł 60 zł 130 zł 

5. Coroczna opłata za obsługę dodatkowej karty kredytowej: 

rocznie 

  

5.1 pobierana po 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, obciążających 
rachunek karty wynosi: 

  

5.1.1 co najmniej 6 600,00 zł 0 zł 0 zł 

5.1.2 mniej niż 6 600,00 zł 30 zł 60 zł 

5.2 pobierana po 2 i kolejnym roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych, 
obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: 

  

5.2.1 c) co najmniej 6 600,00 zł 0 zł 0 zł 

5.2.2 d) mniej niż 6 600,00 zł 30 zł 60 zł 

6. Wydanie duplikatu karty za sztukę  7 zł 7 zł 

7. Zmian numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę   za operację 0 zł 0 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty za operację 0 zł 0 zł 

9. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty za operację 0 zł 0 zł 

10. Powtórne generowanie i wysyłka wyciągu na wniosek Użytkownika za wyciąg 10 zł  10 zł 

11. Płatność kartą w punktach handlowo - usługowych w kraju i za granicą Od transakcji 0 zł 0 zł 

12. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach w kraju – od kwoty wypłaty Od transakcji 3,00 % min. 15 zł 3,00 % min. 15 
zł 

13. 
Wypłata gotówki w bankomatach i kasach za granicą – od kwoty wypłaty 

3,00 % min. 15 zł 3,00 % min. 15 
zł 

14. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie w bankomatach świadczących taką usługę   za operację 0 zł 0 zł 

15. Rozpatrzenie reklamacji za sztukę 0 zł 0 zł 

16. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę Banku Jednorazowo 0 zł 0 zł 

17. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji za wydruk 0 zł 0 zł 

18. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany za operację 5 zł  5 zł 

19. Zmiana danych użytkownika karty  za sztukę 0 zł 0 zł 

20. Czasowe zablokowanie /odblokowanie karty  za operację 0 zł 0 zł 

21. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty (kwota płatna za każde wysłane wezwanie / upomnienie do zapłaty 
zgodnie z Umową) 

za wezwanie/ 
upomnienie 

35 zł 0 zł 

 
22. 

Minimalna miesięczna spłata zadłużenia na karcie  
od kwoty salda 
końcowego okresu 

3,00 % min. 40 zł 3,00 % min. 40 
zł 
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rozliczeniowego 

23. Wydanie kserokopii umowy za sztukę 20 zł 20 zł 

 
TAB. 9. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM (dla klientów nieposiadających rachunku płatniczego w BS w Janowie Lubelskim) 

Lp. Rodzaj usługi/czynności Tryb pobierania Stawka 

1 2 3 4 

 Realizacja wychodzących przekazów w obrocie dewizowym   

1. Polecenie przelewu SEPA  Za przelew 5 zł  

2. Przelewy regulowane  Za przelew 20 zł 

3. Polecenia wypłaty  
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej 
„OUR” 

Za przelew 0,25 % min. 30 zł maks. 300 zł 

4. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym:  
Uwaga: opłatę wyszczególnioną w niniejszym punkcie pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 2-3 

 120 zł 

4.1 W trybie „pilnym”  w EUR, USD i GBP Za przelew 120 zł 

5. 
Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 

Jednorazowo 115 zł  + koszty banków 
trzecich 

6. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Za zaświadczenie 20 zł 

7. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu Jednorazowo 0,15 % min. 20 zł maks. 100 zł 

8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty  od operacji 100 zł 

9. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku  
Od zlecenia 100 zł + koszty banków 

trzecich 

10. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym od operacji 115 zł + koszty banków 
trzecich 

 

TAB. 10. TRANSAKCJE KASOWE 
L.p. Rodzaj usługi/czynności Stawka 

1 2 3 

1. Wpłaty kasowe dokonywane przez osoby fizyczne na rachunki w innych bankach 0,60 % od wartości minimum 4,50 zł 

2. Sporządzenie odpisu dokumentów  20 zł 

3. Wymiana zniszczonych monet i banknotów do 20 sztuk 1,00 % od wartości minimum 4,50 zł 

4. Wymiana zniszczonych monet i banknotów powyżej 20 sztuk 1,00 % od wartości minimum 4,50 zł 
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5. Przyjęcie i przechowywanie depozytów  30 zł /miesięcznie 

6. Wpłaty gotówkowe na rzecz wybranych instytucji, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, organizacji, fundacji – na podstawie odrębnych uchwał zarządu lub na podstawie 
zawartych umów z wyżej wymienionymi: 

6.1 wpłaty RE 4,50 zł 

6.2 wpłaty Telewizja Multimedia 4,50 zł 

6.3 wpłaty na ZUS kasowa 0,50 % od wartości wpłaty minimum 4,50 zł 

6.4 za przelew i wpłatę opłaty skarbowej  4,50 zł 

 Wpłaty gotówkowe realizowane w POK w Polichnie  

7. Wpłaty kasowe dokonywane przez osoby fizyczne na rachunki w innych bankach 0,50 % od wartości minimum 3,40 zł 

8. Sporządzenie odpisu dokumentów  20 zł 

9. Wymiana zniszczonych monet i banknotów do 20 sztuk 1,00 % od wartości minimum 4,50 zł 

10. Wymiana zniszczonych monet i banknotów powyżej 20 sztuk 1,00 % od wartości minimum 4,50 zł 

11. Przyjęcie i przechowywanie depozytów  30 zł /miesięcznie 

12. Wpłaty gotówkowe na rzecz wybranych instytucji, przedsiębiorstw, spółek, spółdzielni, organizacji, fundacji – na podstawie odrębnych uchwał zarządu lub na podstawie 
zawartych umów z wyżej wymienionymi: 

12.1 wpłaty RE 3,40 zł 

12.2 wpłaty Telewizja Multimedia 3,40 zł 

12.3 wpłaty na ZUS kasowa 3,40 zł 

12.4 za przelew i wpłatę opłaty skarbowej  3,40 zł 

 

TAB. 11. POZOSTAŁE OPŁATY  
L.p. Rodzaj usługi/czynności  

1 2 3 

1. Przedstawienie weksla do zapłaty, inkasa lub dyskonta 30 zł 

2. Zgłoszenie weksla do protestu 100 zł 

3. Usługi nietypowe stawka negocjowana 

4. Udzielenie informacji zbiorczej o rachunkach na podstawie art. 92ba Prawa bankowego 15 zł 

5. Dokonanie zastrzeżeń i umorzeń 60 zł 

6. Udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową (z wyłączeniem przypadków z art.110 prawa 
bankowego)??? 

100 zł 

 

II. Usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, 
a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę 
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TAB. 11. KREDYTY 
 
L.p. 

 
Rodzaj usługi/czynności 

 
Prowizja za udzielenie kredytu 

 
Opłata przygotowawcza 

1 2 3 4 

1. Kredyt Nowa Gotówka 3,50 % /3 % 
1)

  100 zł 

2. Kredyt Ratalny 5 % 0 zł 

3. Kredyt Samochodowy  2,50 % do 5 % / 2 % do 5 % 
1) 

 100 zł 

4. Kredyt Pracowniczy 2,50 %  100 zł 

5. Kredyty mieszkaniowe, w tym:    

5.1 Mój Dom udzielany do 2 grudnia 2020 roku 2,50 % do 5 % / 2 % do 5 % 
1) 

150 zł 

5.1.1 Mój Dom udzielany od 3 grudnia 2020 roku  1,00 % do 5 %  150 zł 

5.2 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany do 2 grudnia 2020 roku 2,50 % do 5 % / 2 % do 5 % 
1)

 150 zł 

5.2.1 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany od 3 grudnia 2020 roku 1,00 % do 5 %
 

150 zł 

6. Kredyt odnawialny w ROR- udzielenie oraz odnowienie (kredyt w rachunku płatniczym wg RMRiF) 3,50 %  50 zł 

7. Kredyt konsolidacyjny 3 % do 5 %  200 zł 

8. EKO Kredyt 1 %  100 zł 

9. Kredyty sezonowe   

9.1 Wygodny Kredyt na Szczęście 2019 4,90 % 0 zł 

9.2 Wygodny Kredyt na Szczęście 2020* 0 % / 4,99 % 
2)

 0 zł 

9.3 Kredyt Na Każdą Porę Roku 8,00% 0 zł 

9.4 Kredyt dla Ciebie 5,00 % 0 zł 

 Pozostałe opłaty i prowizje  

1. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej na wniosek kredytobiorcy 0,25 % od kwoty aneksu dla kredytów do 100 000 zł minimum 200 zł 

0,25 % od kwoty aneksu dla kredytu w wysokości od 100 001 zł do 300 000 zł 
minimum 300 zł 

0,20 % od kwoty aneksu dla kredytów w kwocie powyżej 300 000 zł minimum 
500 zł 

1.1 Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej polegającego na ustanowieniu dodatkowego 
zabezpieczenia prawnego 

Bez opłat 

2. Za zawarcie umowy ugody na wniosek kredytobiorcy  
(prolongata spłaty, zawieszenie postępowania egzekucyjnego itp.) 

0,25 % od kwoty aneksu dla kredytów do 100 000 zł minimum 200 zł 

0,25 % od kwoty aneksu dla kredytu w wysokości od 100 001 zł do 300 000 zł 
minimum 300 zł 

0,20 % od kwoty aneksu dla kredytów w kwocie powyżej 300 000 zł minimum 
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500 zł 

3. Za wysłane upomnienie, wezwanie, monit do zapłaty do kredytobiorcy i poręczycieli 35 zł  

4. Prowizja od podwyższenia wysokości kredytów istniejących na wniosek kredytobiorcy pobierana 
od kwoty podwyższenia niezależnie od innych opłat (aneks do umowy) – dla wszystkich rodzajów 
kredytów  

2,50 % 

5. Za wydanie promesy kredytowej na wniosek kredytobiorcy od 2,50 % do 5 %  nie mniej niż 200 zł  

6. Za pisemne uzasadnienie negatywnej decyzji kredytowej sporządzone na wniosek kredytobiorcy:  

6.1 do wnioskowanej kwoty kredytu 20 000 zł 120 zł 

6.2 powyżej wnioskowanej kwoty kredytu 20 000 zł 220 zł 

7. Za wysłanie wypowiedzenia umowy (list polecony) 30 zł 

8. Za telefoniczne wezwanie do zapłaty potwierdzone pisemną notatką służbową 10 zł 

9. Za wizytę pracownika banku u kredytobiorcy związaną z nieterminową obsługą kredytu lub             
z niewywiązywaniem się z warunków umowy potwierdzone pisemną notatką służbową 

 
50 zł 

10. Inne czynności wykonane na wniosek kredytobiorcy (zaświadczenia, odpisy umów kredytowych, 
wydanie opinii, zezwolenie na wykreślenia z hipoteki lub rejestru zastawów i inne) 

50 zł 

11. Za przeprowadzenie inspekcji u klienta dotyczącej udzielenie kredytu oraz wypłaty kolejnych 
transz kredytu  

50 zł 

12. Wydanie kserokopii umowy 20 zł 

1) niższe wartości stawek lub stawek minimalnych dotyczą Klientów posiadających w Banku rachunek typu ROR 
2) prowizja  0 % dla klientów, którzy założą w Banku rachunek typu ROR  
*   zapis obowiązuje od dnia 13 stycznia 2020 roku  


