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TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH  
ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH1

[obowiązuje od 01.12.2021roku]
[WYCIĄG]

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

DZIAŁ I – RACHUNKI BANKOWE

LP TYTUŁ PROWIZJI / OPŁATY STAWKA PLN TRYB
POBIERANIAROLNIK N-BUSINESS1 BUSINESS NON PROFIT J.S.T.

1 2 3 4
1 produkt oferowany rolnikom, osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową  działalność gospodarczą, działalność zarobkową na własny rachunek oraz wspólnikom spółek cywilnych na podstawie umów
zawartych od 01.01.2021 roku

1. OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU
1.1. Otwarcie rachunku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 miesięcznie

1.2. Prowadzenie rachunku 10,00 30,00 22,00 15,00 22,00 miesięcznie

1.3. Prowadzenie rachunku pomocniczego 10,00 30,00 22,00 15,00 22,00 miesięcznie

1.4. Prowadzenie rachunku VAT bez   opłat bez   opłat bez   opłat bez   opłat bez   opłat nie dotyczy

2. WPŁATY GOTÓWKI NA RACHUNEK: bez   opłat bez   opłat 0,50% min. 10,00 0,50% min. 5,00 0,50% min. 10,00 od wpłaty

3. WPŁATA BILONU 
[pobierana niezależenie od opłaty określonej w pkt 2]

bez   opłat bez   opłat 3,00% 3,00% 3,00% od wpłacanej
kwoty bilonu

4. WYPŁATY GOTÓWKOWE Z RACHUNKU 0,20% min. 5,00 bez opłat 0,50% min. 10,00 0,50% min. 5,00 0,50 % min. 10,00 nie dotyczy

5. POLECENIE PRZELEWU ZŁOŻONE W PLACÓWCE:
5.1. na rachunki prowadzone w Banku 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 od czynności

5.2. na rachunki prowadzone przez inne banki 5,00 7,00 7,00 7,00 7,00 od czynności

6. POLECENIE PRZELEWU ZŁOŻONE W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET:
6.1. na rachunki prowadzone w Banku 0,70 0,70 0,70 0,50 n/d od czynności

6.2. na rachunki prowadzone przez inne Banki 1,70 1,70 1,70 1,50 n/d od czynności

6.3. jako przelew natychmiastowy (Express  Elixir) 10,00 10,00 10,00 10,00 n/d od czynności

7. POLECENIE PRZELEWU ZŁOŻONE W BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ECORPONET:
7.1 . na rachunki prowadzone w Banku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności

7.2.  na rachunki prowadzone przez inne Banki 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 od czynności

7.3.  jako przelew natychmiastowy (Express  Elixir)
[po udostępnieniu funkcjonalności]

10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 od czynności

8. ZLECENIE STAŁE:
8.1. złożenie zlecenia w formie papierowej 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 od czynności

8.2. złożenie zlecenia w formie elektronicznej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności

8.3. realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej
na rachunki prowadzone w Banku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności
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8.4. realizacja zlecenia złożonego w formie papierowej
na rachunki prowadzone w innych bankach

3,50 5,00 5,00 5,00 5,00 od czynności

8.5.  realizacja  zlecenia  złożonego  w  formie
elektronicznej na rachunki prowadzone w Banku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności

8.6.  realizacja  zlecenia  złożonego  w  formie
elektronicznej  na  rachunki  prowadzone  w  innych
bankach

1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 od czynności

8.7.  za  modyfikację  i  odwołanie  zlecenia  złożone  w
formie papierowej

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 od czynności

8.8.  za  modyfikację  i  odwołanie  zlecenia  złożone  w
formie elektronicznej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 od czynności

9. POLECENIE ZAPŁATY:
9.1.  akceptacja  zgody  na  korzystanie  z  polecenia
zapłaty

5,00 5,00 5,00 5,00 n/d od czynności

9.2. realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 3,00 3,00 3,00 3,00 n/d od czynności

9.3. za odmowę wykonania polecenia zapłaty z tytułu
braku środków na rachunku płatnika

5,00 5,00 5,00 5,00 n/d od czynności

10. USŁUGA SMS:
10.1. informacja o stanie rachunku 0,50 0,50 0,50 0 ,50 n/d za pojedynczy

komunikat sms
10.2. dokonanie zmian w usłudze SMS na wniosek 
klienta

6,00 6,00 6,00 6,00 n/d za każdą
zmianę

11. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA EBANKNET:
11.1. dostęp i korzystanie 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d miesięcznie

11.2. sms autoryzacyjny 0,15 0,15 0,15 0,15 n/d/ za sztukę

11.3. zmiana numeru telefonu do autoryzacji SMS 6,00 6,00 6,00 6,00 n/d za zmianę

11.4.  blokada  i  zastrzeżenie  systemu  na  wniosek
klienta

30,00 30,00 30,00 30,00 n/d od czynności

11.5. zniesienie blokady i zastrzeżenia systemu 15,00 15,00 15,00 15,00 n/d od czynności

11.6.  odblokowanie  systemu  zablokowanego  z  winy
klienta (3-krotne błędne logowanie)

10,00 10,00 10,00 10,00 n/d od czynności

11.7. przywrócenie hasła pierwotnego do systemu 5,00 5,00 5,00 5,00 n/d od czynności

11.8. udostępnienie w systemie kolejnego rachunku 5,00 8,00 8,00 5,00 n/d od czynności

11.9. ustanowienie kolejnego użytkownika w systemie 10,00 10,00 10,00 10,00 n/d od czynności

11.10. zmiana limitów w systemie w placówce Banku 10,00 10,00 10,00 10,00 n/d od czynności

11.11. zmiana limitów w systemie przez użytkownika 0,00 0,00 0,00 0,00 n/d od czynności

11.12. zmiana na wniosek klienta uprawnień w 
systemie

10,00 10,00 10,00 10,00 n/d od czynności

12. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA ECORPONET
12.1. aktywacja usługi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednorazowo

12.2. udostępnienie loginu pierwszego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 za login

12.3. udostępnienie drugiego i kolejnych loginów 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 za login
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12.4. korzystanie z usługi (abonament) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 miesięcznie od
każdego loginu

12.5.zmiana loginu 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 za każdy
zmieniony

login
12.6.sms autoryzacyjny 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 za sztukę

12.7. zmiana sposobu autoryzacji 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 za czynność

12.8. zmiana numeru telefonu do autoryzacji 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 za czynność

12.9. zablokowanie/odblokowanie dostępu 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 za czynność 

12.10. inne usługi [na wniosek klienta] 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 za czynność

13. WYCIAGI BANKOWE:
13.1. miesięcznie odbierane w Banku po zakończeniu
miesiąca 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat za wyciąg

13.2.  częściej  niż  raz  w  miesiącu  sporządzane  na
wniosek klienta i odbierane w jednostce prowadzącej
rachunek

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 za wyciąg

13.3. miesięcznie wysyłane przez Bank listem zwykłym
lub elektronicznie 

bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat za wyciąg

13.4.   częściej  niż  raz  w  miesiącu  –  sporządzane  
i  wysyłane  listownie  lub  elektronicznie  na  wniosek
klienta

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 za wyciąg

13.5 za dokumenty dodatkowo dołączane pod wyciąg 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 miesięcznie

13.6. za kopię wyciągu 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 od kopii

14. ZESTAWIENIE TRANSAKCJI PŁATNICZYCH:
14.1. sporządzenie zestawienia za każdy miesiąc roku
bieżącego

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 od zestawienia

14.2. sporządzenie zestawienia za każdy miesiąc roku
poprzedniego i lat wcześniejszych

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 od zestawienia

15. PEŁNOMOCNICTWO DO DYSPONOWANIA RACHUNKIEM:
15.1. ustanowienie 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 od czynności

15.2. odwołanie 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 od czynności

16. USŁUGA PŁATNOŚCI MASOWYCH:
16.1. aktywacja usługi n/d n/d 50,00 50,00 50,00 jednorazowo

16.2. wpłata na rachunek wirtualny n/d n/d 0,30 0,30 0,30 od każdej
wpłaty

17. POZOSTAŁE CZYNNOŚCI:
17.1. za zmianę karty wzorów podpisów 20,00 20,00 50,00 30,00 50,00 za każdą

zmianę
17.2. za likwidację rachunku 10,00 20,00 20,00 20,00 n/d jednorazowo

17.3. za realizację tytułu wykonawczego 0,50% 
nie mniej niż 

50,00

0,50% 
nie mniej niż

50,00

0,50% 
nie mniej niż

50,00

0,50% nie mniej niż
50,00

0,50% nie mniej
niż 50,00

jednorazowo
od tytułu

17.4. za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 od
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posiadaniu rachunku w tym rachunku VAT zaświadczenia

17.5 za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o
posiadaniu  rachunku  z  określeniem  wielkości
obrotów,  stanu  środków  w  tym  odsetek  /  stanu
zadłużenia

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 od
zaświadczenia

17.6.  za  wydanie  opinii  bankowej  o  współpracy  z
klientem

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 jednorazowo

17.7. za kserokopię umowy 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 od kopii

17.8. za blankiety czekowe 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 za każdy
blankiet

17.9. za książeczkę czekową( 25 szt.) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 za książeczkę

17.10.  zgłoszenie/odwołanie  zastrzeżenia  o  utracie
blankietów czekowych/książeczki czekowej

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 od czynności

17.11. za niepodjęcie  awizowanej i przygotowanej do
wypłaty gotówki 

0,50% min. 50,00 0,50% min. 50,00 0,50% min. 50,00 0,50% min. 50,00 0,50% min. 50,00 naliczana od
kwoty do
wypłaty

17.12. za niedopuszczalne saldo debetowe do kwoty
100 zł

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 każdorazowo

17.13.  za  niedopuszczalne  saldo  debetowe  powyżej
kwoty 100 zł

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 każdorazowo

17.14. za sporządzenie i wysłanie (listem poleconym)
upomnienia z powodu przekroczenia salda

Opłata równa
kosztowi listu
poleconego za

potwierdzeniem
odbioru wg cennika
usług pocztowych
Poczta Polska S.A.

Opłata równa
kosztowi listu
poleconego za

potwierdzeniem
odbioru wg

cennika usług
pocztowych

Poczta Polska S.A.

15,00 Opłata równa
kosztowi listu
poleconego za

potwierdzeniem
odbioru wg cennika
usług pocztowych
Poczta Polska S.A.

Opłata równa
kosztowi listu
poleconego za

potwierdzeniem
odbioru wg

cennika usług
pocztowych

Poczta Polska S.A.

za każde
upomnienie

17.15.  za  zmianę  rachunku  z  indywidualnego  na
wspólny i odwrotnie 

50,00           n/d n/d n/d n/d od czynności

17.16. za dokonanie blokady środków na rachunku na
zabezpieczenie spłaty kredytu/ pożyczki/ leasingu

200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 od blokady

17.17.  za wydanie  na wniosek klienta potwierdzenia
wykonania przelewu

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 od
potwierdzenia

17.18 za wysłanie pocztą elektroniczną potwierdzenia
wykonania przelewu 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 jednorazowo

17.19 za wypełnienie formularza przelewu na zlecenie
klienta

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 za każdą
dyspozycję

17.20. za poszukiwanie rachunków na nazwisko jednej
osoby

100,00 n/d n/d n/d n/d za każdą
dyspozycję

18. CZYNNOŚCI DEWIZOWE zgodnie 
z Działem IV

zgodnie 
z Działem IV

zgodnie 
z Działem IV

zgodnie 
z Działem  IV

zgodnie 
z Działem IV

zgodnie 
z Działem IV
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DZIAŁ V – INNE CZYNNOŚCI

TYTUŁ PROWIZJI / OPŁATY STAWKA PLN TRYB POBIERANIA

1 2 3 4

1. Za dzierżawę portfela i kluczy do wrzutni skarbca nocnego 30,00 + VAT miesięcznie
od każdego portfela

2. Za  zamianę  krajowych  znaków  pieniężnych  jednego  nominału  na  inne  nominały  dla
podmiotów nie posiadających rachunków bieżących w Banku

0,50% nie mniej niż 20,00 od każdej czynności

3. Za zamianę waluty na złote polskie 0,50% nie mniej niż 20,00 od każdej czynności

4. Za zamianę złotych polskich na walutę 0,50% nie mniej niż 20,00 od każdej czynności

5. Za wynajem skrytek lub kaset bankowych:
5.1. na 1 miesiąc 30,00 za okres wynajmu

5.2. na 12 miesięcy 150,00 za okres wynajmu

6. Za potwierdzenie zgodności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników,
pozostających w aktach Banku

50,00 od każdej czynności

7. Za wyjaśnienie spraw wymagających sięgnięcia do materiałów zarchiwizowanych
7.1. do 3 miesięcy 20,00 za jeden dokument

7.2. powyżej 3 miesięcy 30,00 za jeden dokument

8. Za inkaso czeku w PLN:
8.1. dla Klientów posiadających rachunek w Banku 0,25% nie mniej niż 100,00 od wartości czeku

8.2. dla pozostałych Klientów 0,25% nie mniej niż 150,00 od wartości czeku

9. Za reklamacje wynikające z błędów dotyczących przelewów po stronie klienta:
9.1. na zlecenie Klienta w sprawie przelewu zagranicznego 70,00 + koszt bankupośredniczącego od każdej transakcji

9.2. za anulowanie polecenia wypłaty (przekazu) zagranicznego lub do innych banków w kraju 50,00 + koszt banku pośredniczącego od każdej transakcji

10. Za dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów w systemie Dokumenty Zastrzeżone
10.1.na wniosek Klienta Banku 50,00 za każdy dokument

10.2.na wniosek osoby nie będącej Klientem Banku 80,00 + VAT za każdy dokument

11. Za usługę poszukiwania rachunków przez Centralną Informację 30,00 za każdy rachunek

12. Za  informację  zbiorczą  z  Centralnej  Informacji  udostępnioną  osobie  fizycznej  będącej
posiadaczem rachunku lub osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku po posiadaczu
rachunku, w tym nabywców spadku, w rozumieniu art. 1052 KC

30,00 za każdy rachunek

13. Za przesłanie informacji zbiorczej do Klienta 10,00 za przesyłkę

14. Za wycofanie wykonanego przelewu z rozliczeń elektronicznych w systemie Banku 30,00 za każde zlecenie

15. Za realizację na wniosek klienta zapytania o zwrot kwoty wykonanego przelewu w systemie Ognivo
15.1. do kwoty 1.000 zł 50,00 od każdej transakcji

15.2. powyżej kwoty 1.000 zł 100,00 od każdej transakcji

16. Za dokonanie wypłaty kwoty z konta 2910 dla Klienta nie posiadającego rachunku w Banku
lub przeksięgowania na inny rachunek Klienta Uwaga! dotyczy przeksięgowań/wypłat powyżej kwoty 20,00
zł; nie dotyczy kwot przekazywanych na spłatę rat kredytów/pożyczek w Banku oraz transakcji typu Forex.

0,5% nie mniej niż 10,00 od każdej transakcji 

17. Za  wykonanie  innych  czynności  bankowych  na  wniosek  Klienta  (nie  wymienionych  
w tabeli)

100,00 za każdą czynność
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CZĘŚĆ II. INSTRUMENTY PŁATNICZE

DZIAŁ I – KARTY WYDAWANE DO RACHUNKÓW BANKOWYCH1

LP TYTUŁ PROWIZJI / OPŁATY STAWKA PLN TRYB POBIERANIA

Mastercard Business Visa Business
1 2 3 4

1 za wyjątkiem stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów pożytku publicznego
1. OBSŁUGA KARTY PŁATNICZEJ 4,00

w przypadku dokonania minimum 
7 transakcji bezgotówkowych 

kartą w okresie miesiąca,
w przeciwnym wypadku 10,00

4,00
w przypadku dokonania minimum 

7 transakcji bezgotówkowych 
kartą w okresie miesiąca 

w przeciwnym wypadku 10,00

miesięcznie

2. WYDANIE:
2.1. nowej karty w miejsce utraconej 50,00 50,00 za każdą kartę

2.2. duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 50,00 50,00 za każdą kartę

2.3. karty wznowionej 60,00 60,00 za każdą kartę

3. WYPŁATA GOTÓWKI:
3.1. w bankomatach Banku, banków grupy SGB oraz grupy BPS 0,00 0,00 od operacji 

3.2.  w kasach Banku oraz banków grupy SGB przy użyciu terminala
POS

5,00 5,00 od operacji

3.3. w bankomatach w kraju innych niż określone w pkt 3.1. 3,00% 
min. 5,00

3,00% 
min. 5,00 

od operacji 

3.4.  w  kasach  innych  banków  niż  wskazane  w  pkt.  3.2  przy  użyciu
terminala POS

3,00% 
min. 10,00

3,00% 
min. 10,00 

od operacji

3.5.  w  bankomatach  za  granicą  (poza  terytorium  państw
członkowskich EOG)

3,00% 
min. 10,00

3,00% 
min. 10,00 

od operacji

4. Transgraniczna  transakcja  płatnicza  przy  użyciu karty  debetowej  do
płatności  gotówkowych  (na  terytorium  innego  państwa
członkowskiego EOG

3,00%
min. 5,00 

3,00%
min. 5,00 

od operacji

5. Wypłata gotówki w ramach cash back 1,50 1,50 za każdą wypłatę

6. Wydanie nowego numeru PIN na wniosek klienta 10,00 10,00 za każdy numer PIN

7. Zmiana PIN w bankomacie:
7.1. Banku i banków grupy SGB 6,00 6,00 za każdą zmianę

7.2. Innych, niż wskazane w pkt. 7.1 10,00 10,00 za każdą zmianę

8. Sprawdzenie salda w bankomatach:
8.1. Banku i banków grupy SGB 1,50 1,50 za każdą zmianę

8.2. Innych, niż wskazane w pkt. 8.1 2,50 2,50 za każdą zmianę

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych 5,00 5,00 miesięcznie

10. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3
dni roboczych)

60,00 60,00 za każdą przesyłkę

11. Transakcja bezgotówkowa bez    prowizji bez    prowizji za każdą transakcję
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12. Przewalutowanie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN Bez    opłat 3,00% naliczana od kwoty transakcji, pobierana 
w dniu rozliczenia operacji

13. Odblokowanie usługi 3D Secure 10,00 10,00 od czynności

14. Zmiana limitów kartowych:
14.1. w placówce Banku 15,00 15,00 od czynności

14.2. samodzielnie w aplikacji mobilnej 0,00 0,00 od czynności

CZĘŚĆ IV. KREDYTY I POŻYCZKI DLA ROLNIKÓW

DZIAŁ I – KREDYTY OBROTOWE 

1. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM (ODNAWIALNY)
1.1. Prowizja za udzielenie kredytu 2,00% - 3,50% jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

1.2. Opłata przygotowawcza od udzielonego kredytu 0,70% 
nie mniej niż 200 zł

jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

1.3. Prowizja za odnowienie kredytu na kolejne 12 miesięcy 1,50% jednorazowo od kwoty odnowionego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu odnowienia kredytu)

1.4. Prowizja za zwiększenie wysokości kredytu 2,00% – 3,50% jednorazowo od kwoty zwiększenia 
(pobierana najpóźniej w dniu podpisania aneksu)

1.5. Opłata przygotowawcza za zwiększenie wysokości kredytu 0,70% 
nie mniej niż 200 zł

jednorazowo od kwoty zwiększenia 
(pobierana najpóźniej w dniu podpisania aneksu)

2. KREDYT W RACHUNKU KREDYTOWYM (NIEODNAWIALNY) W TYM NA VAT
2.1. Prowizja za udzielenie kredytu 2,50% - 3,50% jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu

(pobierana najpóźniej w dniu wypłaty kredytu)

2.2. Opłata przygotowawcza od udzielonego kredytu 0,70% 
nie mniej niż 200 zł

jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

3. KREDYT NAWOZOWY
3.1. Prowizja za udzielenie kredytu 3,00% jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu

(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

3.2. Opłata przygotowawcza od udzielonego kredytu 0,70% 
nie mniej niż 200 zł

jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

4. KREDYT NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
4.1. Prowizja za udzielenie kredytu 0,80% prowizji

wskazanej w pkt 2.1.
jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 

(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

4.2. Opłata przygotowawcza od udzielonego kredytu 0,70% 
nie mniej niż 200 zł

jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

DZIAŁ II – KREDYTY INWESTYCYJNE 



Jakość   Klient   Rynek

1. KREDYT ROZWOJOWY
1.1. Prowizja za udzielenie kredytu 2,50% - 3,50% jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 

(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

1.2.  Opłata przygotowawcza od udzielonego kredytu 0,70% jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

2. KREDYT NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW LUB FUNDUSZY POMOCOWYCH
2.1. Prowizja za udzielenie kredytu 2,00% - 3,00% jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 

(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

2.2. Opłata przygotowawcza od udzielonego kredytu 0,70% jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

DZIAŁ III – KREDYTY PREFERENCYJNE

1. 1.1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,85%* jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 
(pobierana najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu)

1.2. Opłata przygotowawcza od udzielonego kredytu brak nie dotyczy
*wg stanu na dzień przyjęcia Taryfy. 
Uwaga! Prowizja i opłata ustalana jest i pobierana zgodnie z obowiązującymi przepisami ARiMR

CZĘŚĆ VI. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ

DZIAŁ I – CZYNNOŚCI WEKSLOWE 

1. DYSKONTO WEKSLI W LINII DYSKONTOWEJ
1.1. Prowizja za otwarcie linii dyskontowej 1,50% -3,50%
1.2. Opłata za administrowanie linią dyskontową 0,25% kwoty

wykupowanego
weksla

jednorazowo od każdego weksla przedłożonego do dyskonta
(pobierana najpóźniej przy zapłacie za wykupywany weksel)

1.3. Opłata za dokonanie oceny weksla przedłożonego do dyskonta 100,00 zł jednorazowo od każdego weksla
(pobierana od posiadacza weksla)

1.4. Opłata za zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia kwoty
wekslowej na żądanie posiadacza weksla

3,00% sumy
wekslowej

jednorazowo od każdego weksla
(pobierana od posiadacza weksla)

2. POZOSTAŁE OPŁATY
2.1. Opłata za przedstawienie weksla do zapłaty i jego obsługę 100,00 zł jednorazowo od każdego weksla

(pobierana od płatnika weksla)

DZIAŁ  II – GWARANCJE I PORĘCZENIA



Jakość   Klient   Rynek

1. Prowizja za udzielenie/zmianę na wniosek klienta gwarancji lub poręczenia 0,50%
nie mniej niż 500 zł

jednorazowo
(najpóźniej w dniu podpisania umowy/ aneksu do umowy)

2. Opłata za administrowanie udzieloną gwarancją lub poręczeniem 0,75% kwoty
gwarancji

nie mniej niż 200 zł

co trzy miesiące 
(pobierana do 10 dnia pierwszego miesiąca

rozpoczynającego każdy trzymiesięczny okres)
3. Opłata za anulowanie gwarancji 200 zł jednorazowo
4. Opłata za sporządzenie i wysłanie żądania zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji 200 zł jednorazowo za każde żądanie

DZIAŁ III – INNE OPŁATY 

1. Prowizja  rekompensacyjna  za  przedterminową  spłatę  kredytu  lub  pożyczki  –  za
przedterminową  spłatę  kredytu  lub  pożyczki  uważa  się  spłatę  kapitału  w  wysokości
powyżej raty wynikającej z ustalonego harmonogramu spłaty   

1,50% jednorazowo w momencie dokonania  przedterminowej  spłaty
kredytu lub pożyczki

Uwaga! prowizja nie jest pobierana w przypadku spłat kredytów w rachunkach bieżących
2. Opłata za prolongatę na wniosek klienta terminu spłaty raty/rat kredytu lub pożyczki w

rachunku kredytowym     
2,00% - 3,50%

nie mniej niż 200,00 zł
jednorazowo od prolongowanej kwoty

(pobierana najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy)
3. Opłata za wydłużenie na wniosek klienta okresu kredytowania 500,00 zł jednorazowo

(pobierana najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy)
4. Opłata za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli:

4.1. wstępnej przed udzieleniem kredytu lub pożyczki, w tym ocenę 
zabezpieczenia oraz  potwierdzającej zaangażowanie środków własnych w 
inwestycję 

100,00 zł jednorazowo za wykonanie inspekcji

4.2. celowości wykorzystania kredytu / transzy kredytu 100,00 zł jednorazowo za wykonanie inspekcji

4.3. w trakcie trwania umowy celem oceny stanu przedmiotu zabezpieczenia 
kredytu/pożyczki

100,00 zł jednorazowo za wykonanie inspekcji

5. Opłata za zmianę na wniosek klienta ustanowionego zabezpieczenia spłaty kredytu lub
pożyczki, w tym za bezobciążeniowe odłączenie z księgi wieczystej działki, lokalu lub innej
nieruchomości

500,00 zł jednorazowo
(pobierana najpóźniej w dniu podpisania aneksu do umowy)

6. Opłata za wydanie na wniosek klienta kopii umowy o kredyt lub pożyczkę 100,00 zł jednorazowo w terminie wydania odpisu

7. Opłata za sporządzenie i wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o stanie zadłużenia z
tytułu kredytów lub pożyczek w Banku, w tym o spłacie zobowiązań wobec Banku

70,00 zł jednorazowo w terminie wydania zaświadczenia

8. Opłata za sporządzenie na wniosek klienta historii spłaty kredytu lub pożyczki 70,00 zł jednorazowo za każdy rok kalendarzowy 
(pobierana w terminie wydania historii klientowi)

9. Opłata za sporządzenie i  wydanie na wniosek klienta opinii  o  wywiązywaniu się przez
Klienta ze zobowiązań wobec Banku

200,00 zł jednorazowo w terminie wydania opinii

10. Opłata za administrowanie rachunkiem kredytowym/pożyczkowym 3,00 zł miesięcznie 

11. Opłata za sporządzenie i zawarcie umowy: 

11.1. ugody 300,00 zł jednorazowo

11.2. przejęcia długu 300,00 zł jednorazowo



Jakość   Klient   Rynek

11.3  przystąpienia do długu 300,00 zł jednorazowo

11.4. konwersji zadłużenia (w tym zobowiązań z tytułu kredytu w rachunku bieżącym) 300,00 zł jednorazowo

12. Opłata za udzielenie na wniosek klienta promesy kredytu 600,00 zł jednorazowo

13. Opłata  za  sporządzenie  monitu  związanego  z  niewywiązywaniem  się  z  postanowień
umownych 

60,00 zł jednorazowo 
(płatna od każdego monitu)

14. Opłata za pozostałe czynności realizowane na wniosek klienta nie wskazane w pkt 1 – 13. 250,00 zł jednorazowo za każdą czynność

 

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Opłaty i prowizje podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku; dotyczy to również kwot opłat i prowizji pobieranych w złotych polskich od operacji dokonywanych w obrocie walutowym; kwoty

mniejsze niż 0,5 grosza w obrocie dewizowym pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.
2. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia zalecenia lub wykonania operacji, chyba że z postanowień Taryfy lub odpowiedniego Regulaminu wnika inaczej.
3. Opłaty i prowizje za  czynności o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku, mogą być pobierane okresowo, nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca czynności, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej.
5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności, za wyjątkiem odstąpienia od umowy kredytu

na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. 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 rozliczenia należnych opłat i prowizji.
7. Od każdej transakcji pobierane są w przypadku ich wystąpienia, rzeczywiste koszty banków zagranicznych i/lub banków pośredniczących oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne; Opłaty i prowizje 

niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu 3 miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty, obciążają klienta.
8. Za czynności nietypowe i nie przewidziane w Taryfie, Prezes Zarządu może ustalić opłatę według rzeczywistych kosztów z uwzględnieniem opłat i prowizji minimalnych.
9. Zarząd Banku może wprowadzić promocję, wyrazić zgodę na obniżenie lub odstąpienie od pobierania prowizji lub opłaty.

10. W przypadku kredytów i pożyczek udzielonych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z  innymi bankami i  instytucjami (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredyty konsorcjalne, programy i projekty pomocowe, itp.),
obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku, opłaty i prowizje określone w Taryfie.

11. Opłaty  i  prowizje  zawarte  w  Taryfie  nie  dotyczą  rachunków  otwartych  i  prowadzonych  na  podstawie  przetargów  i  ofert  indywidualnych  oraz  kredytów  udzielonych  na  podstawie  przetargów  i  ofert
indywidualnych.

12. Określone w Taryfie opłaty i prowizje mogą ulec zmianie (obniżeniu lub podwyższeniu) na zasadach określonych w umowie lub właściwym dla danego produktu regulaminie.
13. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z umową zawartą z Bankiem, Bank informuje klienta o zakresie wprowadzanych zmian. Sposób

przekazywania informacji o zmianach określa umowa zawarta z Bankiem lub regulamin właściwy dla danego produktu.
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