
 

 

Załącznik Nr 1   
do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach  

nr 94/2020 z dnia 03.06.2020 r.  

Zmiana nr 1 UZ nr 239/2020 z dnia 22.12.2020 r. 

Zmiana nr 2 UZ nr 50/2021 z dnia 17.03.2021 r. 

Zmiana nr 3 UZ nr 72/2021 z dnia 31.03.2021 r. 

Taryfa prowizji i opłat  
za czynności  

i usługi bankowe  
Banku Spółdzielczego w Skierniewicach  

dla Klientów indywidualnych 

Obowiązuje od 06.04.2021 r. 

 



2/16 
 

Spis treści 

I Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
II Słownik zwrotów występujących w obrocie dewizowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Rozdział 1. RACHUNKI BANKOWE ........................................................................................4 

Tabela nr 1 Konta osobiste........................................................................................................................................ 4 
Tabela nr 2 Pozostałe rachunki oszczędnościowe. ................................................................................................... 5 

Rozdział 2. OSZCZĘDNOŚCI...................................................................................................5 

Tabela nr 3 Wkłady Oszczędnościowe i Rachunki Lokat Terminowych w złotych i w walutach obcych. ................... 5 

Rozdział 3. DEWIZY .................................................................................................................6 

Tabela nr 4 Czynności i usługi bankowe w walucie obcej. ........................................................................................ 6 

Rozdział 4. INNE USŁUGI ........................................................................................................7 

Tabela nr 5 Czynności kasowe w złotych. ................................................................................................................. 7 
Tabela nr 6 Udostepnienie skrytek sejfowych oraz skarbca nocnego. ...................................................................... 7 
Tabela nr 7 Czeki krajowe. ........................................................................................................................................ 8 
Tabela nr 8 Pozostałe czynności i usługi bankowe. .................................................................................................. 8 
Tabela nr 9 Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów................................................................................ 9 

Rozdział 5. KARTY BANKOWE..............................................................................................10 

Tabela nr 10 Karty płatnicze debetowe. ................................................................................................................... 10 

Rozdział 6. KARTY KREDYTOWE..........................................................................................11 

Tabela nr 11 Karty kredytowe................................................................................................................................... 11 

Rozdział 7. KREDYTY.............................................................................................................12 

Tabela nr 12 Kredyty. ............................................................................................................................................... 12 

Rozdział 8. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY..................................................................13 

Tabela nr 13 Produkty kredytowe wycofane z oferty. ............................................................................................... 13 
Tabela nr 14 Produkty depozytowe wycofane z oferty. ............................................................................................ 14 
Tabela nr 15 Konta osobiste wycofane z oferty. ....................................................................................................... 14 
Tabela nr 16 Karty płatnicze debetowe wycofane z oferty........................................................................................ 15 
Tabela nr 17 Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych................................................................... 16 



 

3/16 
 

W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, 

Wartość naliczonych prowizji od gwarancji, poręczeń 

uje o rodzaju systemu rozliczeniowego, 

zji i opłat podlegają zaokrągleniu 

płat i wypłat w walutach obcych 

wów, elektronicznych kanałów 

 oszczędnościowego POL-

owyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący 

a 
mowy 

wnoznaczna z ofertą Banku. Istnienie 

 dewizowym 

1. Przekaz w obrocie dewizowym – transakcja 

u SEPA - transakcja płatnicza 

er rachunku bankowego 

ichkolwiek dodatkowych instrukcji 

niodawcy i Bank beneficjenta 

nicjowana 

ący 

otrzymana 

I Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 

1. Wysokość prowizji należnej od wpłat gotówkowych nalicza 
pracownik przyjmujący dowód wpłaty. Kwotę prowizji 
wpisuje się na wszystkich odcinkach dokumentów 
w przeznaczonym na ten cel miejscu. Jeżeli dowód wpłaty 
nie przewiduje miejsca na prowizję, wówczas zamieszcza 
się na nim adnotację i wpisuje kwotę prowizji. 

2. Za usługi nietypowe i inne nieprzewidziane w „Taryfie...” 
Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub 
wg umowy zawartej z Klientem. 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.  

 
3. 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. 

4. Istnieje możliwość negocjacji kursów walut przy realizacji 
poleceń wypłaty za granicę i z zagranicy w walutach 
wymienialnych w tym USD; EUR oraz GBP w przypadku, 
gdy Bank Spółdzielczy w Skierniewicach dokonuje 
sprzedaży/odkupu środków.  

 
5. 

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.  

 
6. 

i kredytów dewizowych i denominowanych przeliczane są 
na PLN według kursu kupna – sprzedaży dewiz z dnia 
pobrania. 

Klient decyd7. 
którym realizuje przelew. 

Kwoty pobieranych prowi8. 
do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to 
również kwot prowizji  i opłat pobieranych w złotych od 
transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty 
pobierane w walucie obcej są zaokrąglone wg 
analogicznych zasad. 

Bank nie realizuje w9. 
w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank 
przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi 
równowartości tej kwoty. 

tawki dotyczące przele10. S
dostępu oraz pozostałe stawki do rachunków 
oszczędnościowych (za wyjątkiem rachunku 
oszczędnościowego POL-Efekt), rachunków walutowych, 
rachunków lokat terminowych w PLN i walutowych 
pobierane są zgodnie z cenami wskazanymi w Rozdziale 
1 w Tabeli nr 1, w Rozdziale 1 w Tabeli nr 2, w Rozdziale 3 
w Tabeli nr 4, w Rozdziale 2 w Tabeli nr 3, w Rozdziale 4 
w Tabeli nr 8 oraz w Rozdziale 5 w Tabeli nr 10 w 
przypadku, gdy usługi (czynności) bankowe dostępne są 
w ramach danego produktu. 

tawki dotyczące rachunku11. S
Efekt pobierane są zgodnie z cenami wskazanymi w 
Rozdziale 1 w Tabeli nr 2, a w przypadku usługi nie 
wskazanej w Tabeli nr 2 stosuje się stawki wskazane w 

Rozdziale 1 w Tabeli nr 1 oraz w Rozdziale 4 w Tabeli 
nr 8 w przypadku, gdy usługi (czynności) bankowe 
dostępne są w ramach danego produktu. 

 
12. P

wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą 
wynikać z umów zawieranych z Bankiem.  

opłaty i prowizje bankowe pokryw13. Wszelkie 
zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte u
stanowią inaczej. 

aryfa nie jest ró14. T
określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do 
sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

II Słownik zwrotów występujących w obrocie

płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie 
przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, 
przekaz TARGET. 

2. Polecenie przelew
realizowana przez banki działające na terytorium Unii 
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechtensteinu 
i Szwajcarii, Monako, San Marino które podpisały 
umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, 
spełniając następujące warunki: 

a) waluta transakcji EUR; 
b) zawiera prawidłowy num

beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie 
IBAN, prawidłowy kod BIC; 

c) koszty „SHA”; 
d) nie zawiera jak

płatniczych; 

e) Bank zlece
przelewu są uczestnikami polecenia przelewu 
SEPA –SCT (SEPA Credit Transfer).  

3. Polecenie przelewu TARGET – usługa i
przez Posiadacza rachunku polegająca na 
umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w eur 
z rachunku płatniczego Posiadacza rachunku na 
rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem 
systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem 
systemu TARGET2. TARGET2 – transeuropejski 
zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku 
brutto w czasie rzeczywistym dla waluty eur. Stanowi 
platformę do obsługi płatności wysokokwotowych,  
z której korzystają banki centralne i komercyjne. 

4. EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmuj
państwa Unii Europejskiej i Europejskiego 
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 

5. Polecenie wypłaty - skierowana do lub 
z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź 
krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji 
płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie 
przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 
wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

 

 

 



 

4/16 
 

Rozdział 1. RACHUNKI BANKOWE  

Tabela nr 1 Konta osobiste. 

Stawka 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 
pobierania POL-

Konto1 

POL-
Konto 

Student 1

POL-
Konto 
Junior1 

ROR1 
Podsta- 
wowy 

Rachunek 
Płatniczy 

1 Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
2 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie2 5 zł 0 zł  0 zł 5 zł 0 zł 
3 Elektroniczne kanały dostępu do rachunków 

3.1 Usługa bankowości elektronicznej 
a Dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
b Zablokowanie systemu od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
c Odblokowanie systemu od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

d 
Wysłanie jednorazowego hasła 
aktywacyjnego za pomocą SMS,  
w celu zalogowania się do bankowości 
elektronicznej 3 

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

e 
Wysłanie jednorazowego hasła 
aktywacyjnego za pomocą SMS, 
w celu autoryzacji transakcji  
w bankowości elektronicznej 3 

od transakcji 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

f Autoryzacja transakcji za pomocą 
aplikacji BSGo (dawny mToken MAA) jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2 Usługa bankowości telefonicznej 
 a Dostęp do usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4 Polecenie przelewu: 
4.1 Polecenie przelewu zewnętrznego 

 W placówce banku 
 a W systemie ELIXIR za przelew 5,25 zł 5,25 zł 5,25 zł 5,25 zł 0 zł / 4,00 zł 4

 b W systemie SORBNET za przelew 33,00 zł 33,00 zł 33,00 zł 33,00 zł 33,00 zł 
 c Na rachunek US za przelew 5,25 zł 5,25 zł 5,25 zł 5,25 zł 0 zł / 4,00 zł 4

 d 
Przelew natychmiastowy Express 
ELIXIR (maksymalna kwota przelewu 
wynosi 20 000 zł) 

za przelew 9,25 zł 9,25 zł 9,25 zł 9,25 zł 9,25 zł 

 W systemie bankowości elektronicznej 
 a W systemie ELIXIR za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł / 1 zł 4 
 b Na rachunek US za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł / 1 zł 4 

 c 
Przelew natychmiastowy Express 
ELIXIR (maksymalna kwota przelewu 
wynosi 20 000 zł) 

za przelew 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł 6,60 zł 

 d 
W systemie SORBNET (maksymalna 
kwota przelewu wynosi 3 mln zł) 

za przelew 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4.2 Polecenie przelewu wewnętrznego 
 a W placówce banku za przelew 0 zł  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  
 b W systemie bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5 Zlecenie stałe  

5.1 
Rejestracja, modyfikacja, odwołanie w 
placówce Banku/ systemie bankowości 
elektronicznej 

za zlecenie 0,30 zł / 
0,30 zł 

0,30 zł / 
0,30 zł 

0,30 zł /  
0,30 zł 

0,30 zł / 
 0,30 zł 0,30 zł / 0,30 zł

5.2 
Realizacja zlecenia stałego do Banku 
Spółdzielczego w Skierniewicach 
(w placówce Banku) 

za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł / 1 zł 4 

                                                 
1 W tym prowadzenie rachunku zgodnie z ustawą Prawo bankowe art. 59 a ust. 4 oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 
z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym. 
2 Opłata za prowadzenie konta pobierana jest do 5-go dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 
3 Opłata nie jest pobierana od Klientów korzystających z aplikacji BSGo (dawny mToken MAA). 
4 Zgodnie z art. 59ie ust. 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk 
miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję 
płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 
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5.3 
Realizacja zlecenia stałego do Banku 
Spółdzielczego w Skierniewicach 
(w systemie bankowości elektronicznej) 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.4 Realizacja w placówce Banku, do innego 
banku za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 0 zł / 

2,50 zł 4 
5.5 Realizacja w systemie bankowości 

elektronicznej, do innego banku za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0 zł / 
1,50 zł 4 

6 Polecenie zapłaty 
6.1 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 0,75 zł 0,75 zł 0,75 zł 0,75 zł 0,75 zł 
6.2 Odwołanie, modyfikacja polecenia zapłaty za zlecenie 0,75 zł 0,75 zł 0,75 zł 0,75 zł 0,75 zł 

Tabela nr 2 Pozostałe rachunki oszczędnościowe. 

Stawka 
L.p. Rodzaj usługi Tryb pobierania

POL-Efekt POL- IKE SKO PKZP5 

1 Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 200zł6  0 zł 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3 Wpłata na rachunek od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4 Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego7,8 

4.1 Pierwsza wypłata od transakcji 0 zł - - - 

4.2 Kolejne wypłaty od transakcji 13,20 zł - - - 

5 Polecenie przelewu wewnętrznego / zewnętrznego w systemie ELIXIR 
(w placówce Banku i systemie bankowości elektronicznej)8 

5.1 Pierwszy przelew w okresie rozliczeniowym od transakcji 0 zł - - - 

5.2 Kolejny przelew w okresie rozliczeniowym od transakcji 13,20 zł - - - 

6 Wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 
12 miesięcy od daty zawarcia umowy od transakcji - 100 zł - - 

7 
Dokonanie adnotacji o zmianie danych 
osobowych bądź adresowych posiadacza 
rachunku 

od transakcji - 0 zł - - 

Rozdział 2. OSZCZĘDNOŚCI  

Tabela nr 3 Wkłady Oszczędnościowe i Rachunki Lokat Terminowych w złotych i w walutach obcych. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 
2 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 
3 Wpłaty na rachunek płatniczy za wpłatę 0 zł 
4 Polecenie przelewu: 

4.1 Polecenie przelewu wewnętrznego  
 w placówce Banku i systemie bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 

4.2 Polecenie przelewu zewnętrznego 
(w systemie ELIXIR) w placówce banku za przelew 5,25 zł 

4.3 Polecenie przelewu zewnętrznego 
(w systemie ELIXIR) w systemie bankowości elektronicznej za przelew 1 zł  

4.4 W systemie SORBNET  za przelew 33 zł 
5 Wypłata gotówki z rachunku płatniczego od transakcji 0 zł 

                                                 
5 Opłata dotyczy rachunków zakładanych od 04-12-2017 roku. Dla rachunków otwieranych do dnia 03-12-2017 roku, opłaty pobierane 
są zgodnie z podpisanymi umowami. 
6 Opłata dotyczy rachunków zakładanych od 01.06.2019 r. 
7 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwoty indywidualnych zapisów w Umowie, należy awizować, co najmniej 1 dzień 
roboczy wcześniej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku oraz 
wiąże się z dodatkowymi kosztami. 
8 Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
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6 Wydanie zaświadczenia o stanie oszczędności 
lub prowadzeniu rachunku płatniczego 9 jednorazowo 66 zł 

7 Obsługa książeczek oszczędnościowych 
7.1 Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej jednorazowo 13,20 zł 
7.2 Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 13,20 zł 
7.3 Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw/cesja jednorazowo 13,20 zł 
7.4 Likwidacja książeczki jednorazowo 6,60 zł 

Rozdział 3. DEWIZY 

Tabela nr 4 Czynności i usługi bankowe w walucie obcej. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Otwarcie rachunku płatniczego w walucie obcej jednorazowo 0 zł 
2 Opłata za prowadzenie rachunku płatniczego w walucie 

obcej miesięcznie 0 zł 
3 Wpłaty gotówkowe od wpłaty 0,35 % 
4 Wypłaty gotówkowe z rachunku płatniczego od transakcji 0 zł 
5 Polecenia przelewu w walucie obcej 

5.1 Realizacja polecenia przelewu w placówce Banku/w systemie bankowości elektronicznej 
5.1.1 Polecenie przelewu SEPA, do banków krajowych  

 a Realizowane z Podstawowego Rachunku Płatniczego od transakcji 15 zł / 15 zł 

 b Realizowane z pozostałych rachunków płatniczych od transakcji 19,80 zł / 19,80 zł 
5.1.2 Polecenie przelewu SEPA, do banków zagranicznych   

 a Realizowane z Podstawowego Rachunku Płatniczego od transakcji 4 zł / 1zł 
 b Realizowane z pozostałych rachunków płatniczych od transakcji 5,25 zł / 1 zł 

5.1.3 Pozostałe polecenia wypłaty10 od transakcji 50 zł 
5.1.4 Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 

BPS od transakcji 20 zł 

5.2 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG11 

 w placówce Banku od transakcji 25 zł 
5.3 Realizacja polecenia przelewów w trybie niestandardowym w placówkach Banku i w systemie bankowości elektronicznej 

5.3.1 w PLN, EUR, USD i GBP  w trybie „pilnym”  

 a Realizowane z Podstawowego Rachunku Płatniczego od transakcji 100 zł12 
 b Realizowane z pozostałych rachunków płatniczych od transakcji 132 zł12 

5.4 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/Polecenie wypłaty 11 

 w placówce Banku od transakcji 100 zł 
 w systemie bankowości internetowej od transakcji 100 zł 

5.5 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego 
wykonanie przekazu w obrocie dewizowym od transakcji 20 zł 

5.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z 
„góry” (opcja kosztowa OUR) od poleceń wypłaty od transakcji 105 zł 

5.7 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego  
5.7.1 z banków krajowych   

 a Realizowane z Podstawowego Rachunku Płatniczego od transakcji 15 zł  
 b Realizowane z pozostałych rachunków płatniczych od transakcji 19,80 zł 

5.7.2 z  banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR od transakcji 0 zł  

5.7.3 z  banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR od transakcji 30 zł 

5.7.4 z banków zagranicznych spoza EOG od transakcji 30 zł 

                                                 
9 Opłata zawiera 23% podatku VAT. 
10 Niezależnie od prowizji pobierane są zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 5.4, w przypadku opcji 
kosztowej „OUR” 
11 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
12 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej w pkt 5.1.3 oraz pkt. 5.2 
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5.8 Obsługa przychodzących zagranicznych emerytur i rent 

5.8.1 z banków krajowych   

 a Realizowane z Podstawowego Rachunku Płatniczego od transakcji 15 zł 
 b Realizowane z pozostałych rachunków płatniczych od transakcji 19,80 zł 

5.8.2 z  banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR od transakcji 0 zł 

5.8.3 z  banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej 
niż EUR od transakcji 30 zł 

5.8.4 z banków zagranicznych spoza EOG od transakcji 30 zł 
6 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 25 zł  

7 
Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ 
postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie 
klienta 

od czynności 150 zł + koszty banków trzecich13 

8 Postępowanie wyjaśniające, korekty, zmiany, odwołanie 
zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym od czynności 150 zł + koszty banków trzecich13 

9 Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0 zł 

10 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) od transakcji 0 zł 

Rozdział 4. INNE USŁUGI 

Tabela nr 5 Czynności kasowe w złotych. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Wpłaty gotówkowe 

1.1 Na rachunki płatnicze prowadzone przez inne banki od transakcji 0,66 % min. 5,25 zł 
1.2 Na rachunki płatnicze w Banku Spółdzielczym w 

Skierniewicach  14 od transakcji 0,50 % min. 5,25 zł  

1.3 Opłata za powiadomienie o odmowie wykonania zlecenia 
płatniczego od czynności 13,20 zł 

1.4 Na rachunki płatnicze prowadzone na rzecz Skierniewickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej od transakcji 3 zł 

1.5 Na rachunki płatnicze prowadzone na rzecz Łowickiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej od transakcji 2 zł 

2 Wypłaty gotówki15 od transakcji 0 zł 
3 Wymiana banknotów i monet na inne nominały16:  od kwoty transakcji 1,00% min. 132 zł 

4 Nie podjęcie awizowanej gotówki w wyznaczonym 
terminie17 od czynności 50,00 zł  

5 Wypłata nieawizowanej gotówki 

od kwoty 
przekraczającej 

indywidualne zapisy 
w umowie 

0,30 % 

Tabela nr 6 Udostępnienie skrytek sejfowych oraz skarbca nocnego. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Skrytki sejfowe / kasety 9 

1.1 Wynajem skrytki rocznie – za pełny rok 634 zł 
2 Wydanie karty dostępu 9 jednorazowo 26 zł 
3 Wymiana karty dostępu 9 od czynności 26 zł 

                                                 
13 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyna postępowania leży po stronie Banku BPS SA lub Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. 
14 Opłaty nie mają zastosowania do wpłat dokonywanych przez posiadacza/pełnomocnika rachunku. 
15 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej kwoty indywidualnych zapisów w Umowie, należy awizować, co najmniej 1 dzień 
roboczy wcześniej.  Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku oraz 
wiąże się z dodatkowymi kosztami.  
16 Nie pobiera się opłaty od klientów posiadających w Banku Spółdzielczym w Skierniewicach rachunek bankowy. 
17 Opłata nie jest pobierana, jeżeli klient zrezygnuje ze złożonej dyspozycji, na 1 dzień roboczy przed terminem zlecenia. 
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4 Wymiana zamka do skrytki sejmowej 9 od czynności 330 zł 
5 Awaryjne otwarcie skrytki z wymianą zamka 9 od czynności 2195 zł 
6 Zakup portfela do skarbca nocnego, kluczy do drzwiczek 

wrzutowych skarbca nocnego oraz worka do monet 9 od czynności wg ceny zakupu podwyższonej o 10% 
z tytułu kosztów manipulacyjnych  

Tabela nr 7 Czeki krajowe. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Wydanie blankietu czeku gotówkowego od czynności 1,30 zł 
2 Zastrzeżenie utraconych blankietów czekowych od czynności 20 zł 18 
3 Potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego od czynności 6,60 zł 
4 Realizacja czeku gotówkowego innego banku w ramach 

zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego od transakcji 0,50% nie mniej niż 3 zł  
od wypłaconej kwoty 

Tabela nr 8 Pozostałe czynności i usługi bankowe. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Opłata za przesłanie  aktualnego wyciągu od czynności 0 zł 
2 Opłata za sporządzenie, na wniosek Klienta, wydruku komputerowego obrotów na rachunku płatniczym 9 

2.1 Za bieżący rok za każdą stronę 39 zł 
2.2 Za poprzednie lata kalendarzowe za każdą stronę 66 zł 
3 Opłata za sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku płatniczego 9  

3.1 Za bieżący rok za każdą stronę 26zł 
3.2 Za poprzednie lata kalendarzowe za każdą stronę 33zł 
4 Sporządzenie odpisu jednego dowodu do wyciągu 9 

4.1 Za bieżący rok za każdą sztukę 19 zł 
4.2 Za poprzednie lata kalendarzowe za każdą sztukę 26 zł 
5 Dokonanie blokady środków na rachunku klienta za każdą blokadę 50 zł 

6 Powiadomienie SMS19 
miesięcznie/ 

zbiorczo za każdy SMS 
wysłany przez Bank 

0,26 zł 

7 Wydanie zaświadczenia o prowadzenie rachunku 
płatniczego na wniosek posiadacza lub odpisu umowy 9 za zaświadczenie 66 zł 

8 
Przyjęcie, odwołanie, zmiana, realizacja dyspozycji 
posiadacza rachunku płatniczego w sprawie 
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 

od druku zlecenia 33 zł 

9 Zastrzeżenie dokumentu tożsamości: 
9.1 Klienta Banku od czynności 0 zł 
9.2 Osoby niebędącej klientem Banku 9 od czynności 26 zł 
10 Assistance20 miesięcznie 0 zł / 0,60 zł 

11 
Wystawienie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobieranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego9,21 

jednorazowo 26 zł 

12 
Wystawienie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat 
pobieranych z tytułu usług związanych z rachunkiem 
płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 9 

jednorazowo 39 zł 

13 
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego tytułu (dotyczy wszystkich 
rodzajów rachunków) 

jednorazowo 0 zł 

14 Zmiana/przekształcenie rodzaju rachunku od zmiany 66 zł 22  

15 Ustanowienie/zmiana pełnomocnika od 
zmiany/ustanowienia

13 zł 

16 Zachowanie numeru rachunku, przy zmianie rodzaju 
rachunku od zmiany 33 zł 

17 Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju rachunku od zmiany 33 zł 
18 Czynności i usługi nietypowe nieprzewidziane w Taryfie od czynności Wg rzeczywistych kosztów lub wg 

podpisanej umowy z klientem 

                                                 
18 Za wykonanie zastrzeżenia Klient ponosi koszty w pełnej wysokości. 
19 Nie dotyczy autoryzacji transakcji w systemie bankowości elektronicznej. 
20 Dodatkowe ubezpieczenie Assistance do Wygodnego Konta ZUS. Bezpłatne przez okres pierwszych 12 miesięcy ochrony 
ubezpieczeniowej. Od 13 miesiąca ochrony ubezpieczeniowej dobrowolne ubezpieczenie, płatne w wysokości 0,60 zł miesięcznie. 
21 Duplikat zestawienia wystawiany jest od daty nie wcześniejszej niż 8 sierpnia 2018 r. 
22 Opłata nie pobiera się, jeśli przyczyną zmiany były przepisy prawne lub zmiana nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Banku. 
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Tabela nr 9 Pozostałe czynności związane z obsługą kredytów. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Wydanie opinii na wniosek Posiadacza rachunku o jego sytuacji finansowej 

1.1 Do celów przetargowych oraz do innych celów, w tym do innego 
banku, leasingu 9 od czynności 162 zł 

1.2 
Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku zaświadczenia 
stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych 
i innych tytułów oraz zaświadczenia, że posiadacz rachunku nie 
figuruje jako dłużnik 9 

od czynności 132 zł 

1.3 Wydanie promesy jednorazowo, od kwoty 
przyznanego kredytu od 0,30 % 

1.4 Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo, od kwoty 
prolongowanego kredytu 0,50% min. 200 zł 

1.5 Przewalutowanie kredytu jednorazowo, od kwoty 
kredytu od 1,50% min. 100 zł 

1.6 Zmiana innych postanowień umowy na wniosek Kredytobiorcy od czynności 190 zł 
2 Udzielenie gwarancji, poręczeń, awali lub zrealizowanego czeku własnego z gwarancją zapłaty 

2.1 Opłata za rozpatrzenie zlecenia od czynności do 1,30 % 
2.2 Prowizja za korzystanie z gwarancji/poręczeń/awali  kwartalnie do 1,30 % 

2.3 
Udzielenie przez Bank gwarancji podziału ryzyka kredytowego na 
rzecz banków, z którymi zawierane są umowy konsorcjum 
bankowego. 

miesięcznie 0,50% 

2.4 Obsługa weksli do zapłaty, inkaso weksli itp. od czynności 30 zł 
2.5 Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia od czynności 66 zł 
3 Zmiana w warunkach spłaty kredytu 

3.1 Preferencyjnych, klęskowych od kwoty kredytu do 2,00% min. 130 zł 
3.2 Pozostałych kredytów od kwoty kredytu 0,50% min. 130 zł 
4 Zmiana w warunkach zabezpieczenia kredytów od czynności od 195 zł do 650 zł 
5 Wydanie odpisu umowy o kredyt 9 od czynności 66 zł 
6 Wysłanie upomnienia za każdą niespłaconą należność (dla 

umów zawartych do 22.03.2020 r.) każdorazowo 13,10 zł 

6.1 Wysłanie upomnienia za każdą niespłaconą należność (dla 
umów zawartych od 23.03.2020 r.) każdorazowo 0 zł 

7 Wysłanie wezwania do zapłaty: 
7.1 Wezwanie do zapłaty za każdą niespłaconą należność  

(dla umów zawartych do 22.03.2020 r.)                       każdorazowo          20 zł 

7.1.1 Wezwanie do zapłaty za każdą niespłaconą należność   
(dla umów zawartych od 23.03.2020 r.)                      każdorazowo    0 zł 

7.2 
Ostatecznego wezwania do zapłaty poprzedzającego wszczęcie 
egzekucji sądowej za każdą niespłaconą należność (dla umów 
zawartych do 22.03.2020 r.)                       

każdorazowo 20 zł 

7.2.1 
Ostatecznego wezwania do zapłaty poprzedzającego wszczęcie 
egzekucji sądowej za każdą niespłaconą należność (dla umów 
zawartych od 23.03.2020 r.)                      

każdorazowo    0 zł 

8 

Dokonanie inspekcji w siedzibie lub miejscu zamieszkania 
kredytobiorcy lub w miejscu prowadzenia inwestycji 
Kontrola prowadzona jest:  
a) W trakcie rozpatrywania wniosku kredytowego. 
b) Przed postawieniem do dyspozycji kredytobiorcy 
poszczególnych transz kredytu. 

c) Po zakończeniu poszczególnych etapów realizacji 
przedsięwzięcia, zadania inwestycyjnego. 
d) Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, zadania 
inwestycyjnego. 
e) W ramach monitoringu. 

8.1 Do 100 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku udzielającej 
kredyt za każdą kontrolę 200 zł 

8.2 Powyżej 100 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku 
udzielającej kredyt za każdą kontrolę 250 zł 

8.3 Powyżej 200 km od siedziby jednostki terytorialnej Banku 
udzielającej kredyt za każdą kontrolę Według indywidualnych negocjacji z 

klientem 
9 Sporządzenie historii rachunku kredytowego na wniosek 

Kredytobiorcy 9 od czynności  130 zł 
10 Opłata za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację zadłużenia: 

10.1 Do 1 mln zł od wysokości 
restrukturyzowanej kwoty 0,4% restrukturyzowanej kwoty 

10.2 Powyżej 1 mln zł od wysokości 
restrukturyzowanej kwoty 0,3% restrukturyzowanej kwoty 

11 Sporządzenie i przekazanie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-
kredytowych na terenie Polski 9 

11.1 Odbiór w placówce bankowej  od czynności 33 zł 
11.2 Przesłanie listem poleconym od czynności 39 zł 
12 Czynności i usługi nietypowe nieprzewidziane w Taryfie od czynności Wg rzeczywistych kosztów lub 

wg podpisanej umowy z klientem
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Rozdział 5. KARTY BANKOWE 

Tabela nr 10 Karty płatnicze debetowe. 

Stawka 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb 
pobierania Wygodne 

Konto ZUS POL-Konto 

POL-Konto 
Junior 

POL-Konto 
Student 

ROR 
Podstawowy 

Rachunek 
Płatniczy 

A Visa Classic Debetowa, Visa Classic Zbliżeniowa, Visa Classic Niespersonalizowana, MasterCard Pay Pass 23 

1 Wydanie/wznowienie  karty 
płatniczej debetowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2 Opłata za obsługę karty 
płatniczej miesięcznie 0 zł 3 zł 0 zł 3 zł 0 zł 

3 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 0 zł 

4 
Krajowe i transgraniczne 
transakcje płatnicze przy 
użyciu karty debetowej do 
płatności bezgotówkowych 24  

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

5 Wypłaty gotówki 

5.1 

Wypłata gotówki we wskazanych 
bankomatach Zrzeszeń: Grupa 
BPS, SGB-Bank SA, BGŻ BNP 
Paribas, Planet Cash oraz 
terminalach POS25 

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

5.2 Wypłata gotówki w pozostałych 
bankomatach w kraju26 

od transakcji 4 zł / 5 zł 4 zł / 5 zł 4 zł / 5 zł 4 z / 5 zł 0 zł / 4 zł / 5 zł 27

5.3 Wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę w kraju od transakcji 7 zł  7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 

5.4 Wypłata gotówki w placówkach 
Poczty Polskiej od transakcji 7 zł  7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 

5.5 Wypłata gotówki w punktach 
akceptujących kartę za granicą od transakcji

2,00% min. 
10 zł 

2,00% min. 
10 zł 

2,00% min.  
10 zł 

2,00% min. 
10 zł 

2,00% min.  
10 zł 

5.6 

Wypłaty gotówki zagraniczne, w 
tym transakcje transgraniczne 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR  

od transakcji 4 zł / 5 zł 4 zł / 5 zł 4 zł / 5 zł 4 z / 5 zł 4 z / 5 zł 

5.7 

Wypłaty gotówki zagraniczne, w 
tym transakcje transgraniczne 
przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza EOG  

od transakcji
2,00% min. 

10 zł 
2,00% min. 

 10 zł 
2,00% min.  

10 zł 
2,00% min. 

10 zł 
2,00% min. 

 10 zł 

6 Awaryjna wypłat gotówki 
za granicą po utracie karty od transakcji 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

7 Sprawdzenie salda 
w bankomacie 28 

od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

8 
Powtórne generowanie 
i wysyłka numeru PIN 
na wniosek Użytkownika 

od czynności 10,50 zł 10,50 zł 10,50 zł 10,50 zł 10,50 zł 

9 Zmiana danych użytkownika 
karty od czynności 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

                                                 
23 Do Podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje kartę MasterCard Pay Pass. 
24 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
25 Lista bezpłatnych bankomatów dostępna jest w placówce banku, na stronie internetowej banku www.bsskierniewice.pl 
26 Wypłaty gotówki w pozostałych bankomatach w kraju kartą Visa Classic Debetową, Visa Classic Zbliżeniową, Visa Classic 
Niespersonalizowaną wynoszą 4 zł, kartą MasterCard Pay Pass - 5 zł. 
27 Zgodnie z art. 59ie ust. 3 ustawy z dnia 9 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk 
miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję 
płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą prowizji i opłat. 
28 Usługa dostępna jest w bankomatach świadczących taką usługę. 
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10 Rozpatrzenie reklamacji od czynności 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

11 
Czasowe 
zablokowanie/odblokowanie 
karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12 Cash back  od transakcji 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 0,5 zł 
13 Zmiana limitów na karcie 

debetowej w placówce Banku od zmiany 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

B Naklejka zbliżeniowa VISA payWave 
1 Wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

2 Wznowienie naklejki 
zbliżeniowej jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

3 Wydanie duplikatu naklejki 
zbliżeniowej29 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

4 
Wydanie nowej naklejki 
zbliżeniowej w miejsce 
zastrzeżonej29 

jednorazowo 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł - 

5 Obsługa naklejki zbliżeniowej miesięcznie 3,00 zł  3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł - 

6 
Krajowe i transgraniczne 
transakcje płatnicze przy 
użyciu naklejki zbliżeniowej do 
transakcji bezgotówkowych30 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

7 
Powtórne generowanie 
i wysyłka PIN na wniosek 
użytkownika 

jednorazowo 10,50 zł 10,50 zł 10,50 zł 10,50 zł - 

8 Zmiana danych użytkownika 
naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł - 

9 
Czasowe zablokowanie, 
odblokowanie naklejki 
zbliżeniowej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

10 Zmiana limitów na naklejce 
zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

 

Rozdział 6. KARTY KREDYTOWE 

Tabela nr 11 Karty kredytowe. 

Stawka 
L.p. Rodzaj usługi (czynności) 

Tryb pobierania VISA Credit VISA Credit GOLD 
1 Wydanie nowej karty kredytowej jednorazowo 0 zł 0 zł 

2 
Wydanie nowej karty kredytowej (po 
zakończeniu okresu ważności pierwszej 
wydanej karty kredytowej) 

jednorazowo 0 zł 0 zł 

3 Obsługa karty kredytowej. Opłata pobierana jest, jeżeli w poprzednim roku wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat 
gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 

3.1 Co najmniej 12 000 zł / 25 000 zł  rocznie 31 0 zł 0 zł 
3.2 Mniej niż 12 000 zł / 25 000 zł  rocznie 31 69 zł  150 zł 
3.3 Wydanie/wznowienie dodatkowej karty jednorazowo 25 zł 25 zł 
3.4 Obsługa dodatkowej karty kredytowej rocznie 35 zł 70 zł 
4 Wydanie duplikatu karty kredytowej od czynności 25 zł  25 zł 
5 Wydanie nowej karty kredytowej w miejsce 

karty zastrzeżonej od czynności 25 zł 25 zł 

6 Zmiana numeru PIN w bankomatach 
świadczących taką usługę od czynności 0 zł 0 zł 

7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na 
wniosek Użytkownika karty od czynności 10 zł  10 zł  

                                                 
29 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
30 W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest 
dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
31 Roczny okres rozliczenia, na podstawie którego naliczana jest opłata wynosi 12 pełnych cyklów. Każdy cykl zaczyna się 8 dnia 
każdego miesiąca i kończy 7 dnia kolejnego miesiąca.  
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8 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty kredytowej do płatności 
bezgotówkowych32 

od transakcji 0 zł 0 zł 

9 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach 
banku w kraju od transakcji 3,00% min. 5 zł 3,00% min. 5 zł 

10 
Transgraniczne transakcje płatnicze przy 
użyciu karty kredytowej do płatności 
gotówkowych32 

od transakcji 3,00% min. 10 zł 3,00% min 10 zł 

11 Polecenie przelewu z karty od transakcji 3,00% min. 5 zł 3,00% min. 5 zł 
12 Sprawdzenie salda  

w bankomacie od czynności 0 zł 0 zł 

13 
Generowanie zestawienia operacji na życzenie 
Użytkownika karty za okres przez niego 
wskazany 

od czynności 10 zł  10 zł  

14 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie 
(max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach 
świadczących taką usługę 

od czynności 0,30 zł 0,30 zł 

15 Zmiana danych użytkownika karty od czynności 0,30 zł 0,30 zł 
16 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty od czynności 0 zł 0 zł 
17 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0  0 
18 Obniżenie wysokości limitu kredytowego od zmiany 0 0 

19 
Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
pobierana miesięcznie od kwoty salda 
końcowego okresu rozliczeniowego. 

miesięcznie od kwoty 
salda końcowego okresu 

rozliczeniowego 
3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 

20 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 0 

21 
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym karty kredytowej za 
każdy miesiąc roku bieżącego 

jednorazowo 20 zł 20 zł 

22 
Wydanie duplikatu zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu usług związanych z 
rachunkiem płatniczym karty kredytowej za 
każdy miesiąc roku poprzedniego 

jednorazowo 30 zł 30 zł 

Rozdział 7. KREDYTY 

Tabela nr 12 Kredyty. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Kredyty konsumpcyjne 

1.1 Prowizja za udzielenie kredytu/podwyższenie wysokości kredytu 
 a Z terminem spłaty do 25 miesięcy jednorazowo 1,50%-2,00% 
 b Z terminem spłaty powyżej 25 miesięcy jednorazowo 2,50%-3,00% 
 c Od kredytów udzielonych w kwotach do 5 tys. zł 

bez względu na okres spłaty jednorazowo 2,50%-3,00% 
1.2 Opłata przygotowawcza 

 a Kredyt do kwoty 10 tys. zł jednorazowo 0,75% 
 b Kredyt powyżej kwoty 10 tys. zł jednorazowo 0,50% 

2 Kredyty w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 
2.1 Prowizja za udzielenie kredytu, odnowienie oraz podwyższenie wysokości kredytu 

 a Z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku jednorazowo 0,75%-1,50% 
 b Z pierwotnym okresem spłaty od 1 roku do 2 lat jednorazowo 1,50%-2,00% 

3 Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone na nieruchomości 
3.1 Opłata przygotowawcza jednorazowo 0,50% 
3.2 Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu jednorazowo 1,00%-3,00% 
4 Kredyty na cele mieszkaniowe 

4.1 Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu jednorazowo 0,50% -2,00% 
5 Kredyt pn. „Wygodny Kredyt Gotówkowy” 

5.1 Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu 
 a Z okresem spłaty do 1 roku jednorazowo 1,00% 
 b Z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat jednorazowo 1,25% 
 c Z okresem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat jednorazowo 1,50% 
 d Z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat jednorazowo 1,75% 

                                                 
32 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego, pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 
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6 Kredyt na zakup towarów/usług pn. PROEKO 
6.1 Opłata przygotowawcza jednorazowo 0,75% 
6.2 Prowizja za udzielenie/podwyższenie kredytu jednorazowo 3,00% 

Rozdział 8. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY 

Tabela nr 13 Produkty kredytowe wycofane z oferty. 

L.p. Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka 

1 Kredyty preferencyjne w ramach programu „Rodzina na Swoim” (udzielane do 31-12-2014 r.) 
1.1 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo do 3,00% min. 400 zł 

1.2 Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty 
przyrzeczonej 

od czynności 
0,25% min. 300 zł 33 

1.3 Opłata za sporządzenie aneksu od czynności 150 zł 
2 Kredyty preferencyjne udzielane z dopłatami z ARiMR do dnia 31-12-2014 r. 

2.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku jednorazowo 0 zł 
2.2 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo 1,00% 

2.3 
Opłata za administrowanie rachunkami kredytowymi z dopłatami z ARiMR (naliczana za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy 
wg stanu zadłużenia kredytowego na ostatni dzień miesiąca kończącego dany kwartał, a pobierana  
w następnym kwartale, nie później jednak niż w dniu wymagalności raty odsetkowej). Dotyczy kredytów udzielanych  
od 29-04-2009 r. do 01-10-2012 r.) 

 a Zaangażowanie do 200 tys. zł kwartalnie 0,75% 
 b Zaangażowanie powyżej 200 tys. zł kwartalnie 0,50% 

2.4 
Opłata za administrowanie rachunkami kredytowymi z dopłatami z ARiMR (naliczana za każdy rozpoczęty kwartał kalendarzowy 
wg stanu zadłużenia kredytowego na ostatni dzień miesiąca kończącego dany kwartał, a pobierana w następnym kwartale, nie 
później jednak niż w dniu wymagalności raty odsetkowej). Dotyczy kredytów udzielanych od 02.10.2012 r. do 31.12.2014 r.) 

 a Zaangażowanie do 200 tys. zł kwartalnie 1,00% 
 b Zaangażowanie powyżej 200 tys. zł kwartalnie 0,75% 

3 Kredyt pn. „Cztery Pory Roku” (udzielany do dnia 16-08-2015 r.) 
3.1 Prowizja za udzielenie kredytu   

 a Z okresem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat jednorazowo 1,50% 
 b Z okresem spłaty powyżej 5 lat do 10 lat jednorazowo 1,75% 

3.2 Opłata przygotowawcza   
 a Kwota kredytu do 10 tys. zł jednorazowo 0,75% 
 b Kwota kredytu powyżej 10 tys. zł jednorazowo 0,50% 

4 Kredyt na zakup kolektorów słonecznych (udzielany do dnia 31-12-2016 r.) 
4.1 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo 3,00% 
5 Kredyt pn. Komfortowy (udzielany do dnia 15-02-2015 roku) 

5.1 Prowizja za udzielenie jednorazowo Od 1,25% do 1,75% 
5.2 Opłata przygotowawcza   

 a Kredyt do kwoty 10 tys. zł jednorazowo 0,75% 
 b Kredyt powyżej kwoty 10 tys. zł jednorazowo 0,50% 

6 Kredyty preferencyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska udzielane we współpracy z WFOŚIGW  
(udzielane do dnia 23.04.2017 r.) 

6.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku jednorazowo 0 zł 
6.2 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo do 2,00% 
7 Kredyty preferencyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska udzielane we współpracy z WFOŚiGW  

(udzielane od dnia 24.04.2017 r. do dnia 10.07.2017 r.) 
7.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku jednorazowo 0 zł 
7.2 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo do 4,00% 
8 Kredyty preferencyjne na zadania z zakresu ochrony środowiska udzielane we współpracy z WFOŚIGW 

(udzielane od dnia 11.07.2017 r.) 
8.1 Opłata za rozpatrzenie wniosku jednorazowo 0 zł 
8.2 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo do 2,00% 

                                                 
33 W przypadku rezygnacji przez klienta z kredytu prowizja nie podlega zwrotowi. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta 
pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 
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Tabela nr 14 Produkty depozytowe wycofane z oferty. 

Stawka 
L.p. Rodzaj usługi Tryb pobierania 

IKZE 

1 Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 100 zł34 
2 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 0 zł 
3 Wpłata na rachunek od transakcji 0 zł 
4 Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca kalendarzowego) 

4.1 Pierwsza wypłata od transakcji - 
4.2 Kolejne wypłaty od transakcji - 
5 Polecenie przelewu (w placówce Banku i systemie bankowości elektronicznej) 

5.1 Pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym od transakcji - 
5.2 Kolejny przelew w miesiącu kalendarzowym od transakcji - 
6 Wypłata transferowa lub zwrot przed upływem 12 miesięcy od daty 

zawarcia umowy od transakcji 100 zł 

7 Dokonanie adnotacji o zmianie danych 
osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku od czynności 0 zł 

Tabela nr 15 Konta osobiste wycofane z oferty. 

Stawka Stawka 
L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

POL-Konto z Dopłatą1 Wygodne Konto ZUS1

1 Otwarcie rachunku płatniczego jednorazowo 0 zł 0 zł 
2 Prowadzenie rachunku płatniczego miesięcznie 2 4 zł  1 zł 
3 Elektroniczne kanały dostępu do rachunków.  

3.1 Usługa bankowości elektronicznej  
a Dostęp do systemu jednorazowo 0 zł 0 zł 
b Zablokowanie systemu od czynności 0 zł 0 zł 
c Odblokowanie systemu od czynności 0 zł 0 zł 

d 
Wysłanie jednorazowego hasła aktywacyjnego za 
pomocą SMS,  
w celu zalogowania się do bankowości 
elektronicznej 3 

miesięcznie/ 
zbiorczo za każdy SMS 

wysłany przez Bank 
0 zł 0 zł 

e 
Wysłanie jednorazowego hasła aktywacyjnego za 
pomocą SMS, 
w celu autoryzacji transakcji  
w bankowości elektronicznej 3 

miesięcznie/ 
zbiorczo za każdy SMS 

wysłany przez Bank 
0,30 zł 0,30 zł 

f Autoryzacja transakcji za pomocą aplikacji BSGo 
(dawny mToken MAA) jednorazowo 0 zł 0 zł 

3.2 Usługa bankowości telefonicznej  
 a Dostęp do usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 

4 Polecenie przelewu:  
4.1 Polecenie przelewu zewnętrzne.  

 W placówce banku  
 a W systemie ELIXIR za przelew 5,25 zł 5,25 zł 
 b W systemie SORBNET za przelew 33,00 zł 33,00 zł 
 c Na rachunek US za przelew 5,25 zł 5,25 zł 
 d Przelew natychmiastowy Express ELIXIR 

(maksymalna kwota przelewu wynosi 20 000 zł) za przelew 9,25 zł 9,25 zł 

 W systemie bankowości elektronicznej  
 a W systemie ELIXIR za przelew 1 zł 1 zł 
 b Na rachunek US za przelew 1 zł 1 zł 

 c Przelew natychmiastowy Express ELIXIR 
(maksymalna kwota przelewu wynosi 20 000 zł) za przelew 6,60 zł 6,60 zł 

 d 
W systemie SORBNET (maksymalna kwota 
przelewu wynosi 3 mln zł) 

za przelew 20 zł 20 zł 

4.2 Polecenie przelewu wewnętrzne  
 a W placówce banku za przelew 0 zł 0 zł 

                                                 
34 Opłata dotyczy rachunków zakładanych od 04.12.2017 r. do 30.06.2018 r. 
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 b W systemie bankowości elektronicznej za przelew 0 zł 0 zł 
 

5 Zlecenie stałe  

5.1 Rejestracja, modyfikacja, odwołanie w placówce 
Banku/ systemie bankowości elektronicznej za zlecenie 0,30 zł / 0,30 zł 0,30 zł / 0,30 zł 

5.2 Realizacja w placówce Banku, do Banku 
Spółdzielczego w Skierniewicach za zlecenie 1 zł 1 zł 

5.3 Realizacja w systemie bankowości elektronicznej, do 
Banku Spółdzielczego w Skierniewicach za zlecenie 0 zł 0 zł 

5.4 Realizacja w placówce Banku, do innego banku za zlecenie 2,50 zł 2,50 zł 
5.5 Realizacja w systemie bankowości elektronicznej, do 

innego banku za zlecenie 1,50 zł 1,50 zł 
6 Polecenie zapłaty  

6.1 Realizacja polecenia zapłaty za zlecenie 0,75 zł 0,75 zł 
6.2 Odwołanie polecenia zapłaty za zlecenie 0,75 zł 0,75 zł 

Tabela nr 16 Karty płatnicze debetowe wycofane z oferty. 

Stawka 
L.p. Rodzaj usługi (czynności) 

Tryb pobierania Pol-Konto z Dopłatą1 Wygodne Konto ZUS1 

A Visa Classic Debetowa, Visa Classic Zbliżeniowa, Visa Classic 
Niespersonalizowana, MasterCard Pay Pass 

  

1 Wydanie/wznowienie  karty płatniczej 
debetowej 

jednorazowo 
0 zł 0 zł 

2 Opłata za obsługę karty płatniczej miesięcznie 3 zł 0 zł 
3 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15 zł 15 zł 

4 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności 
bezgotówkowych 24 

od transakcji 
0 zł 0 zł 

5 Wypłaty gotówki   

5.1 
Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach 
Zrzeszeń: Grupa BPS, SGB-Bank SA, BGŻ BNP 
Paribas, Planet Cash oraz terminalach POS 25 

od transakcji 0 zł 0 zł 

5.2 Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach 
w kraju 26 

od transakcji 
4 zł / 5 zł  4 zł / 5 zł  

5.3 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 
w kraju 

od transakcji 
7 zł  7 zł  

5.4 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 7 zł  7 zł  
5.5 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę 

za granicą 
od transakcji 

2,00% min. 10 zł 2,00% min. 10 zł 

5.6 

Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transakcje 
transgraniczne przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie 
EUR  

od transakcji 4 zł / 5 zł 4 zł / 5 zł 

5.7 

Wypłaty gotówki zagraniczne, w tym transakcje 
transgraniczne przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie 
obcej, innej niż EUR oraz poza EOG  

od transakcji 2,00% min. 10 zł 2,00% min. 10 zł 

6 Awaryjna wypłat gotówki za granicą po utracie 
karty 

od transakcji 
1 000 zł 1 000 zł 

7 Sprawdzenie salda w bankomacie28 od transakcji 2 zł 2 zł 
8 Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN 

na wniosek Użytkownika 
od czynności 

10,50 zł 10,50 zł 
9 Zmiana danych użytkownika karty od czynności 3 zł 3 zł 
10 Rozpatrzenie reklamacji od czynności 0 zł 0 zł 
11 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 
12 Cash back  od transakcji 0,5 zł 0,5 zł 
13 Zmiana limitów na karcie debetowej w 

placówce Banku 
od zmiany 

0,30 zł 0,30 zł 

B Naklejka zbliżeniowa VISA payWave 

1 Wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0 zł 0 zł 
2 Wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15 zł 15 zł 
3 Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 29 jednorazowo 15 zł 15 zł 

4 Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce 
zastrzeżonej29 jednorazowo 15 zł 15 zł 
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5 Obsługa naklejki zbliżeniowej  miesięcznie 3,00 zł  3,00 zł  

6 
Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu naklejki zbliżeniowej do transakcji 
bezgotówkowych30 

jednorazowo 
0 zł 0 zł 

7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN 
na wniosek użytkownika 

jednorazowo 
10,50 zł 10,50 zł 

8 
Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na 
wniosek użytkownika poprzez infolinię Banku 
BPS SA 

jednorazowo 
0 zł 0 zł 

9 Zmiana danych użytkownika naklejki 
zbliżeniowej 

jednorazowo 
0,30 zł 0,30 zł 

10 Czasowe zablokowanie, odblokowanie naklejki 
zbliżeniowej 

jednorazowo 
0 zł 0 zł 

11 Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej od zmiany 0 zł 0 zł 

Tabela nr 17 Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych. 

L.p. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1 Przechowywanie w depozycie bankowym35 

1.1 Książeczki oszczędnościowej, bonu 
oszczędnościowego miesięcznie 9,75 zł 

1.2 Innych papierów wartościowych np. akcji, obligacji miesięcznie 9,75 zł 
1.3 Duplikatów kluczy lub dokumentów miesięcznie 9,75 zł 

 

                                                 
35 Opłata obejmuje 23% podatek VAT. Pobierana jest za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłata nie dotyczy depozytów składanych z urzędu 
np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne, za zabezpieczenie kredytu itp. 
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