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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w ”Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla 
klientów instytucjonalnych”, zwanej dalej Taryfą, dotyczy: osób prawnych, rolników, jednostek organizacyjnych nieposiadających 
osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – rezydentów. 

 

ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 

1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS Milicz pobierane są z tych rachunków  

w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 

2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku 

prowadzonego w BS Milicz mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z Klientem, nie rzadziej jednak niż 

raz na kwartał. 

3. Od pozostałych Klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 

4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania  

z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 

5. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od …do…”,  zmiana wysokości 

pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 

7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża 

pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od Klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na 

wszystkich odcinkach dowodu. 

8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy  

to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane 

w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

- wpłat i wypłat z rachunków lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku, 

- operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, 

- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza 

odbiorca należności. 

10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach 

rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 

11. Za operacje dewizowe zlecone pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki i inne podmioty finansowe 

pośredniczące przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

12. 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. 

13. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza 

kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

14. Opłaty i prowizje niezapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty 

obciążają stronę krajową.  

15. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 

16. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd Banku może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według 

umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest 

sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Miliczu. 
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RACHUNKI BANKOWE 
 
TAB. 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

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

2. 

Prowadzenie 
rachunku 
Uwaga: Nie pobiera 
się opłaty  
za prowadzenie 
rachunku za miesiąc,  
w którym rachunek 
został otwarty. 

miesięcznie 

 
20 zł  

 
 

Uwaga: 
0 zł  

pierwsze 12 
miesięcy dla 

osób fizycznych 
prowadzących 

działalność 
gospodarczą 

(nowo otwierane 
rachunki) 

 

6 zł  
10 zł1) 

 

15 zł2) 

 
20 zł 

 
Uwaga: 

0 zł  
 pierwsze 12 
miesięcy dla 

osób fizycznych 
prowadzących 

działalność 
gospodarczą  

(pierwszy 
otwierany 

rachunek bez 
względu na 

walutę 
rachunku) 

 

15 zł 
Pomocniczy 

 
5 zł  

Fundusz 
remontowy  

dla wspólnot 
mieszkaniowych 

 

15 zł 
Pomocniczy  
w walutach 

wymienialnych 
EUR 

7 zł 
ZFŚS, PFRON 

100 zł 
Płatności 
masowe 

3. Elektroniczne kanały dostępu 

3.1 Usługa bankowości internetowej w systemie eBankNet: 

3.1.1 
aktywacja usługi 
i nadanie 
identyfikatora  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.2 
korzystanie z systemu 
eBankNet 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.3 
odblokowanie dostępu 
do eBankNet  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.4 
wysłanie smsKodu  
(kod autoryzacyjny) 

za SMS 0 ,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

3.1.5 
autoryzacja w aplikacji 
mobilnej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.6 
blokada dostępu  
do eBankNet  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.7 
wysłanie nowego hasła  
do logowania 

za SMS 0 ,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

3.1.8 
zakładanie i likwidacja 
lokat w systemie 
eBankNet 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

3.1.9 powiadomienie SMS  za SMS 0 ,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

3.2 Usługa bankowości internetowej w systemie eCorpoNet: 

3.2.1 
aktywacja usługi 
i nadanie loginu 
dostępowego  

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

3.2.2 
korzystanie 
z systemu eCorpoNet 

miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

3.2.3 
odblokowanie dostępu  
do eCorpoNet  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.4 

dodanie loginu dla 
nowego Użytkownika 
w trakcie trwania 
umowy 

jednorazowo 10 zł 10zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.2.5 
wysłanie smsKodu  
(kod autoryzacyjny) 

za SMS 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  

3.2.6 zmiana uprawnień  jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.2.7 
blokada dostępu  
do eCorpoNet  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.8 
wysłanie nowego hasła 
do logowania  

za SMS 0 ,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

3.2.9 
zakładanie i likwidacja 
lokat w systemie 
eCorpoNet 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.2.10 powiadomienie SMS za SMS 0 ,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

4. Wpłaty i wypłaty  

4.1. 
Wpłata gotówki 
na rachunek  

za wpłatę 

0,40% min. 4 zł 
max. 400 zł 

- 
0,30% min. 1 zł 

max. 400 zł 
0,40% min. 4 zł 

max. 400 zł 

0,40% min. 4 zł 
max. 400 zł 

 
0,30% min. 1 zł 

max. 400 zł 
- dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Uwaga: Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość 
dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek  
od wpłacającego. 

4.2 
Opłata za każdą 
przyjętą płatność 
masową 

miesięcznie - - - - 0,20 zł 

4.3 
Wypłata gotówki: 
Uwaga: Wypłaty gotówkowe z rachunku w wysokości przekraczającej  30 tyś. zł należy awizować, co najmniej 2 dni przed dokonaniem 
wypłaty. 

4.3.1 w złotych za wypłatę 
0,20% min. 4 zł 

max. 400 zł 
0 zł 

0,30% min. 1 zł 
max. 400 zł 

0,20% min. 4 zł 
max 400 zł 

0,20% min. 4 zł 
max. 400 zł 

 
0,30% min. 1 zł 

max. 400 zł 
- dla wspólnot 

mieszkaniowych 

4.3.2 w walucie obcej za wypłatę 
0,20% min. 4 zł 

max. 400 zł 
0 zł 

0,30% min. 1 zł 
max. 400 zł 

0,20% min. 4 zł 
max. 400 zł 

0,20% min. 4 zł 
max. 400 zł 

 
0,30% min. 1 zł 

max. 400 zł 
- dla wspólnot 

mieszkaniowych 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

4.4 
Opłata  
za nieodebranie 
awizowanej gotówki 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

5. Polecenie przelewu 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki prowadzone w BS Milicz: 

5.1.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 0 zł3) 10 zł4) 1 zł 

5.1.2 

 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 
 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł 

5.2 
Blue Cash - przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 5 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.2.1 
składane w systemie  
bankowości 
internetowej 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 

5.3 
Express Elixir – przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 10 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.3.1 
składane w systemie  
bankowości 
internetowej 

za przelew 7 zł 7 zł 7 zł -  7 zł 

5.4 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR (inny niż ZUS i US): 

5.4.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 7 zł  5 zł 7 zł 7 zł 7 zł 

5.4.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

5.5. Polecenie przelewu na ZUS i US: 

5.5.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 4zł 4zł 4zł   - 4zł 

5.5.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 
 

1 zł 
 

1 zł 1 zł   - 1 zł 

5.6 

Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 
Uwaga: Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana przez system ELIXIR dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana 
jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego  
w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych.  

5.6.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.6.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.7 Polecenie przelewu SEPA 

5.7.1 Do banków krajowych: 

5.7.1.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

5.7.1.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 



 
 
 

6 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

5.7.2 Do banków zagranicznych (w ramach EOG5)): 

5.7.2.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 7 zł 5 zł 7 zł 7 zł 7 zł 

5.7.2.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

5.8 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG5): 

5.8.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.8.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

5.9 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych): 

5.9.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 

5.9.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 
0,3% min. 30 zł 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 

5.10 Polecenie wypłaty6):  

5.10.1 
składane w placówce 
Banku 

za przelew 
0,3% min. 30 zł 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 

5.10.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za przelew 
0,3% min. 30 zł 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł  

max. 200 zł 

5.11 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

5.11.1 z banków krajowych za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.11.2 

z banków 
zagranicznych  
w ramach EOG5) 
w walucie EUR 

za przelew 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.11.3 

z banków 
zagranicznych  
w ramach EOG5)   
w innej walucie niż 
EUR 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

5.11.4 
z banków 
zagranicznych spoza 
EOG5) 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

6. Dodatkowe opłaty: 

6.1 

Zwrot niepodjętej   
kwoty przekazu  
na wniosek Klienta 
(opłata pobierana  
ze zwracanej kwoty) 

od transakcji 
0,15% min. 20 zł 

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł 

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł 

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł 

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł 

max. 100 zł 

6.2 

Zlecenie poszukiwania 
przekazu w obrocie 
dewizowym/ 
postępowanie 
wyjaśniające 
wykonane na zlecenie 
Klienta7) 

za zlecenie 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
150 zł+ koszty 

banków trzecich 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

6.3 

Realizacja (sprzedaż) 
przekazów w obrocie 
dewizowym w trybie 
„pilnym”8) w EUR, GBP, 
USD 

za przelew 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

6.4 

Zmiany/korekty/ 
odwołania 
zrealizowanego 
przekazu w obrocie 
dewizowym, 
wykonane  
na zlecenie Klienta 

od transakcji 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
150 zł + koszty 

banków trzecich 
150 zł + koszty 

banków trzecich 

6.5 

Zryczałtowane koszty 
banków 
pośredniczących 
pobierane z „góry”  
od poleceń wypłaty 

od transakcji 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

6.6 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku): 

6.6.1 
składane w placówce 
Banku 

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

6.6.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

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

7. Zlecenie stałe 

7.1 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego: 

7.1.1 
składane w placówce 
Banku 

za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 

7.1.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

7.2 
Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu): 
Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 

7.2.1 Na rachunek w BS Milicz: 

7.2.1.1 
składane w placówce 
Banku 

za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 

7.2.1.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 

7.2.2 Na rachunek w innym banku krajowym: 

7.2.2.1 
składane w placówce 
Banku 

za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 

7.2.2.2 
składane w systemie 
bankowości 
internetowej 

za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł - 1 zł 

8. Polecenie zapłaty: 

8.1 

Przyjęcie, aktualizacja  
i odwołanie realizacji 
polecenia zapłaty  
z rachunku dłużnika 

za zlecenie 10 zł 10 zł 10 zł - 10 zł 

8.2 
Realizacja z rachunku 
dłużnika 

za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

9. Karty debetowe 

9.1 Obsługa kart debetowych: 

9.1.1 
Visa Business 
Debetowa 

miesięcznie 0 zł9)/5 zł10) 0 zł9)/5 zł10) 0 zł9)/5 zł10) - 0 zł9)/ 5 zł10) 

9.1.2 
MasterCard Business  
Pay Pass 

miesięcznie 0 zł9)/5 zł10) 0 zł9)/5 zł10) 0 zł9)/5 zł10) - 0 zł9)/5 zł10) 

9.1.3 VISA Business EURO miesięcznie - - - 5 zł11) - 

9.2 

Wydanie pierwszej 
karty do każdego 
rachunku  
bieżącego/ 
pomocniczego 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

9.3 

Wznowienie pierwszej 
karty do każdego 
rachunku  
bieżącego/ 
pomocniczego 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

9.4 
Wydanie i wznowienie 
drugiej i kolejnej karty  

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

9.5 
Wydanie duplikatu 
karty  

jednorazowo 30 zł12) 30 zł12) 30 zł12) 30 zł12) 30 zł 

9.6 

Krajowe i zagraniczne,  
w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze 
przy użyciu karty 
debetowej  
do płatności 
bezgotówkowych 

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

9.7 Wypłaty gotówki13): 

9.7.1 

w bankomatach Banku 
Spółdzielczego  
w Miliczu 
Uwaga: Lista 
bankomatów dostępna 
w placówkach  
i na stronie 
internetowej Banku 
www.bsmilicz.com.pl. 

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

9.7.2 

w bankomatach Grupy 
BPS i wskazanych 
bankomatach innych 
instytucji 
Uwaga: Lista 
bankomatów dostępna 
jest na stronie 
internetowej Banku. 
www.bsmilicz.com.pl 

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

9.7.3 
w innych bankomatach  
w kraju 

od transakcji 5 zł  5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.7.4 
w punktach 
akceptujących kartę  
w kraju 

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

9.7.5 
w placówkach  
Poczty Polskiej 

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.7.6 W bankomatach za granicą: 

9.7.6.1 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne  
transakcje płatnicze 
przy użyciu karty 
debetowej  
do płatności 
gotówkowych  
w ramach EOG5)  
w walucie EUR 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 8 zł 5 zł 

9.7.6.2 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne  
transakcje płatnicze 
przy użyciu karty 
debetowej  
do płatności 
gotówkowych  
w ramach EOG5)  
w walucie obcej innej 
niż EUR oraz poza 
EOG5) 

od transakcji 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 12 zł 

9.7.7 
w punktach 
akceptujących kartę  
za granicą 

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.7.8 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

9.8 
Zmiana limitów  
na karcie 

od zmiany 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.9 

Sprawdzanie 
wysokości dostępnych 
środków  
w bankomatach 
umożliwiających  
taką usługę 

od transakcji 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

9.10 

Generowanie 
zestawienia transakcji 
na życzenie 
Posiadacza rachunku  
za okres przez niego 
wskazany 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.11 

Powtórne 
generowanie  
i wysyłka kodu PIN  
na wniosek 
Użytkownika 

od transakcji 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

9.12 
Zmiana danych 
Użytkownika karty 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9.13 
Awaryjna wypłata 
gotówki za granicą 
po utracie karty VISA 

jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

9.14 
Awaryjne wydanie 
karty za granicą po 
utracie karty VISA 

jednorazowo 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

9.15 
Czasowe 
zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 10 zł 

9.16 
Pakiet Bezpieczna 
Karta 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

10. Czeki krajowe: 

10.1 Wydanie czeków za czek 5 zł 5 zł 5 zł - 5 zł 

10.2 

Przyjęcie zgłoszenia  
o utracie czeków 
Uwaga: Opłata 
pobierana  
w wymienionej 
wysokości bez względu 
na ilość utraconych 
czeków 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł - 30 zł 

11.  Wyciągi z rachunku bankowego: 

11.1 
Odbierane przez 
właściciela konta lub 
osobę upoważnioną 

miesięcznie  0 zł 0 zł 0 zł 0zł 0zł 

częściej niż 
raz  

w miesiącu - 
za każdy 
wyciąg 

0 zł 0 zł 0 zł  0 zł  0 zł 

11.2 

Wysyłany przez Bank 
drogą pocztową  
listem zwykłym 
(na terenie kraju) 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

częściej niż 
raz  

w miesiącu -
za każdy 
wyciąg 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

11.3 Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju:   

11.3.1 listem zwykłym  
za każdy 
wyciąg 

15 zł  15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

11.3.2 listem poleconym  
za każdy 
wyciąg 

25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

12. Sporządzenie na życzenie Posiadacza rachunku: 

 12.1 

Kopii dowodu 
księgowego/ 
potwierdzenia 
realizacji przelewu 

za dokument 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

13. 

Wyciągu/ historii rachunku  
Uwaga: Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. Opłaty nie pobiera się: 
a) w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis i jedyną operacją było dopisanie odsetek, 
b) jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu, prokuratury do potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę 
mającą charakter alimentów. 

13.1 
za każdy miesiąc  
roku bieżącego 

za dokument 
10 zł max. 60 zł  

za cały rok 
10 zł max. 60 zł  

za cały rok 
10 zł max. 60 zł  

za cały rok 
10 zł max. 60 zł  

za cały rok 
10 zł max. 60 zł  

za cały rok 

13.2 
za każdy miesiąc  
roku poprzedniego 

za dokument 
20 zł max. 120 zł 

za cały rok 
20 zł max. 120 zł 

za cały rok 
20 zł max. 120 zł 

za cały rok 
20 zł max. 120 zł 

za cały rok 
20 zł max. 120 zł 

za cały rok 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

14. 
Zmiana karty wzorów 
podpisów 

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

15. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych za każdą zawartą umowę:  

15.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.2 
z innymi bankami  
lub instytucjami 

jednorazowo 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

16. 
Potwierdzenie 
wykonania blokady 
środków 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

17. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 

17.1 
 
telefonicznie na hasło 
 

miesięcznie 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

18.  Usługa SMS Kontakt: 

18.1 
Aktywacja, zmiana, 
odwołanie usługi SMS 
Kontakt 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

18.2 

Informacja  
o wysokości salda  
na rachunku 
Uwaga: SMS jest 
wysyłany raz dziennie, 
tylko w przypadku  
zmiany stanu środków  
na rachunku. 

 
 

miesięcznie 
 
 

 
10 zł 

 
10 zł 

 
10 zł 

 
10 zł 

 
10 zł 

18.3 

SMS Kontakt   
Uwaga: SMS jest 
wysyłany w przypadku 
zmiany salda rachunku 
o kwotę min. 10 zł 

za każdy SMS 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 0,15 zł 

19. 

Realizacja tytułu 
wykonawczego  
za każdą 
wyegzekwowaną 
kwotę 

za przelew 
0,70% min., 50 zł 

max. 200 zł 
0,70% min., 50 zł 

max. 200 zł 
0,70% min., 50 zł 

max. 200 zł 
0,70% min., 50 zł 

max. 200 zł 
0,70% min., 50 zł 

max. 200 zł 

20.  

Wysyłanie upomnień/ 
wezwań do zapłaty  
z tytułu powstania 
niedopuszczalnego 
salda debetowego, 
zaległych prowizji  
i opłat bankowych  

jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

21.  Pełnomocnictwo: 

21.1 

Ustanowienie 
pełnomocnictwa  
do rachunku w dniu 
zawarcia umowy 

od  
pełnomocnic- 

twa 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

21.2. 

Ustanowienie, zmiana, 
odwołanie 
pełnomocnictwa  
do rachunku 

od  
pełnomocnic- 

twa 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
Bieżący  

Bieżący  
dla Rolników 

Bieżący  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 

Walutowy 
 

w tym  
Pomocniczy 
w walutach 

wymienialnych 

Pomocniczy 
(w tym:  

- ZFŚS, PFRON, 
- Fundusz 

remontowy  
dla wspólnot 

mieszkaniowych 
- Płatności 
masowe) 

bankowego po dniu 
zawarcia umowy 
Uwaga: Nie pobiera 
się opłaty za zmianę 
karty wzoru podpisów. 

21.3 

Ustanowienie, zmiana, 
odwołanie 
pełnomocnictwa 
do rachunku  
dla innego banku lub 
innej instytucji 
finansowej 

od  
pełnomocnic- 

twa 
100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

22. 
Dokonanie zmiany 
danych posiadacza 
rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

23. Wydanie na wniosek Klienta: 

23.1 
kserokopii umowy 
lub załącznika 

za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

23.2. 
zaświadczenia 
o posiadanych 
rachunkach 

za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

23.3. pozostałe za dokument 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

23.4 
opinii o współpracy  
z Klientem14) za dokument 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 

24. 

Rozpatrzenie wniosku  
o zastosowanie 
indywidualnych 
warunków cenowych 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

1) Opłata za prowadzenie rachunku dla wspólnot mieszkaniowych do 10 lokali włącznie. 
2) Opłata za prowadzenie rachunku dla wspólnot mieszkaniowych powyżej 10 lokali.  
3) Polecenie przelewu na rachunek złotowy prowadzony w BS Milicz (przewalutowanie). 
4) Polecenie przelewu na rachunek walutowy prowadzony w BS Milicz. 
5) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy. 
6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
7) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BS Milicz. 
8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5.8, 5.9, 5.10. 
9) Opłata pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym na kwotę min. 1000 zł. 
10) Opłata pobierana w przypadku wykonania i rozliczenia transakcji bezgotówkowych kartą w miesiącu kalendarzowym na kwotę poniżej 1000 zł. 
11) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
12) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie duplikatu karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  
13) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki  dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.  
14) Zawierającej informacje: 

- o obsłudze rachunków bankowych; 
- o obsłudze kredytów; 
- o zajęciach na rachunkach bankowych; 
- inne, zgodnie z wnioskiem Klienta. 

 
 
 
 
TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Lokacyjny Lokata terminowa VAT 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Lokacyjny Lokata terminowa VAT 

2. 

Prowadzenie rachunku: 
Uwaga: Nie pobiera się opłaty za 
prowadzenie rachunku za miesiąc,  
w którym rachunek został otwarty. 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu 

3.1 Usługa bankowości internetowej w systemie eBankNet: 

3.1.1 
aktywacja usługi 
i nadanie identyfikatora 

jednorazowo 0 zł - - 

3.1.2 korzystanie z systemu jednorazowo 0 zł - - 

3.1.3 odblokowanie dostępu do eBankNet  jednorazowo 0 zł - - 

3.1.4 
wysłanie smsKodu  
(kod autoryzacyjny) 

za SMS 0,15 zł - - 

3.1.5 autoryzacja w aplikacji mobilnej jednorazowo 0 zł - - 

3.1.6 
blokada dostępu  
do eBankNet  

jednorazowo 0 zł - - 

3.1.7 
wysłanie nowego hasła  
do logowania 

za SMS 0,15 zł - - 

3.1.8 
zakładanie i likwidacja lokat w systemie 
eBankNet 

jednorazowo 0 zł - - 

3.1.9 powiadomienie SMS za SMS 0,15 zł - - 

3.2 Usługa bankowości internetowej w systemie eCorpoNet: 

3.2.1 
aktywacja usługi 
i nadanie loginu dostępowego 

jednorazowo 50 zł 
- 

- 

3.2.2 korzystanie z systemu eCorpoNet miesięcznie 5 zł 
- 

- 

3.2.3 
odblokowanie dostępu  
do eCorpoNet  

jednorazowo 0 zł 
- 

- 

3.2.4 
dodanie loginu dla nowego Użytkownika 
w trakcie trwania umowy 

jednorazowo 10 zł 
- 

- 

3.2.5 
wysłanie smsKodu  
(kod autoryzacyjny) 

za SMS 0 zł  
- 

- 

3.2.6 zmiana uprawnień  jednorazowo 10 zł 
- 

- 

3.2.7 blokada dostępu do eCorpoNet  jednorazowo 0 zł 
- 

- 

3.2.8 wysłanie nowego hasła do logowania  za SMS 0,15 zł - - 

3.2.9 
zakładanie i likwidacja lokat  
w systemie eBankNet 

jednorazowo 0 zł - - 

3.2.10 powiadomienie SMS za SMS 0,15 zł - - 

4. Wpłaty i wypłaty: 

4.1 Wpłaty gotówki na rachunek  za wpłatę 0 zł 0 zł - 

4.2 Wypłata gotówki 

4.2.1 

Wypłata środków (w formie gotówkowej  
lub bezgotówkowej)  
Uwaga: Wypłaty gotówkowe z rachunku  
w wysokości przekraczającej  30 tyś. zł 

za wypłatę  

 
0 zł1)/ 15 zł2) 

 
Uwaga: Wypłata 

środków w trakcie  

0 zł - 
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należy awizować, co najmniej 2 dni przed 
dokonaniem wypłaty. 

jednego okresu 
rozliczeniowego. 

4.3 
Opłata za nieodebranie awizowanej 
gotówki 

jednorazowo 50 zł 50 zł - 

5. Polecenie przelewu 

5.1 Polecenie przelewu wewnętrznego na rachunki prowadzone w BS Milicz: 

5.1.1 składane w placówce Banku za przelew 1 zł  0 zł - 

5.1.2 
składane w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 0 zł 0 zł - 

5.2. 
Blue Cash - przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 5 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.2.1 
składane w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 5 zł - - 

5.3 
Express Elixir – przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 10 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.3.1 
składane w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 7 zł - - 

5.4. Polecenie przelewu w systemie ELIXIR (inny niż ZUS i US): 

5.4.1 składane w placówce Banku za przelew 7 zł 7 zł  - 

5.4.2 
składane w systemie bankowości 
internetowej za przelew 1 zł - - 

5.5 Polecenie przelewu na ZUS i US:  

5.5.1 składane w placówce Banku za przelew 7 zł - - 

5.5.2 
składane w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 1 zł - - 

5.6 

Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 
Uwaga: Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana przez system ELIXIR dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana 
jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego  
w systemie SORBNET. Nie dotyczy przelewów ZUS i organów podatkowych. 

5.6.1 składane w placówce Banku za przelew 30 zł 30 zł - 

5.6.2 
składane w systemie bankowości 
internetowej 

za przelew 30 zł - - 

6. Zlecenie stałe 

6.1 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego: 

6.1.1 składane w placówce Banku za zlecenie 5 zł - - 

6.1.2 
składane w systemie bankowości 
internetowej 

za zlecenie 0 zł - - 

6.2 
Realizacja zleceń stałych (opłata za obsługę zlecenia stałego oraz wykonanie przelewu): 
Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 

6.2.1 Na rachunek w BS Milicz: 

6.2.1.1 składane w placówce Banku za zlecenie 2 zł - - 

6.2.1.2 w systemie bankowości internetowej za zlecenie 0 zł - - 

6.2.2 Na rachunek w innym banku krajowym: 
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6.2.2.1 składane w placówce Banku za zlecenie 5 zł - - 

6.2.2.2 
składane w systemie bankowości 
internetowej 

za zlecenie 1 zł - - 

7. Polecenie zapłaty: 

7.1 

Przyjęcie, aktualizacja lub odwołanie 
do realizacji z rachunku dłużnika 
Uwaga: Opłata pobierana  
z rachunku dłużnika. 

za zlecenie 10 zł - - 

7.2 Realizacja z rachunku dłużnika za zlecenie 5 zł - - 

8. Czeki krajowe: 

8.1 Wydanie czeków za czek 5 zł - - 

8.2 

Przyjęcie zgłoszenia  
o utracie czeków 
Uwaga: Opłata pobierana  
w wymienionej wysokości bez względu  
na ilość utraconych czeków. 

jednorazowo 30 zł - - 

9. Wyciągi z rachunku bankowego: 

9.1 
Odbierane w placówce Banku prowadzącej 
rachunek 

miesięcznie 0 zł 0 zł - 

częściej niż raz  
w miesiącu  

- za każdy wyciąg 

0 zł   0 zł  - 

9.2 
Wysyłany przez Bank drogą pocztową  
listem zwykłym (na terenie kraju) 

miesięcznie 0 zł 0 zł - 

częściej niż raz  
w miesiącu  

- za każdy wyciąg 

10 zł 10 zł - 

9.3 Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 

9.3.1 listem zwykłym za każdy wyciąg 15 zł 15 zł - 

9.3.2 listem poleconym  za każdy wyciąg 25 zł 25 zł - 

10. Sporządzenie na życzenie posiadacza rachunku: 

10.1 
Kopii dowodu księgowego/ potwierdzenia 
realizacji przelewu 

za dokument 20 zł 20 zł - 

11. 

Wyciągu/ historii rachunku  
Uwaga: Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. Opłaty nie pobiera się: 
a) w przypadku gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis i jedyną operacją było dopisanie odsetek, 
b) jeżeli odpis sporządzony jest na polecenie sądu, prokuratury do potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę 
mającą charakter alimentów. 

11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 
10 zł max. 60 zł  

za cały rok 
10 zł max. 60 zł  

za cały rok 
- 

11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 
20 zł max. 120 zł za 

cały rok 
20 zł max. 120 zł za 

cały rok 
- 

11.3 Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 20 zł 20 zł - 

12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych za każdą zawartą umowę: 

12.1 z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł - 

12.2 z innymi bankami lub instytucjami jednorazowo 100 zł  100 zł - 
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13. 
Potwierdzenie wykonania blokady 
środków 

jednorazowo 30 zł 30 zł - 

14. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 

14.1 telefonicznie na hasło miesięcznie 15 zł - - 

15. Usługa SMS Kontakt: 

15.1 
Aktywacja, zmiana, odwołanie  
usługi SMS Kontakt 

jednorazowo 5 zł - - 

15.2 

 
Informacja o wysokości salda na rachunku 
Uwaga: SMS jest wysyłany raz dziennie, 
tylko w przypadku zmiany stanu środków  
na rachunku. 
 

miesięcznie 10 zł - - 

15.3 
SMS Kontakt   
Uwaga: SMS jest wysyłany w przypadku 
zmiany salda rachunku o kwotę min. 10 zł 

za każdy SMS 0,15 zł - - 

16. 
Realizacja tytułu wykonawczego za każdą 
wyegzekwowaną kwotę 

za przelew 
0,70% min.  

 50 zł, max. 200 zł 
0,70% min.  

50 zł, max. 200 zł 
- 

17. 

Wysyłanie upomnień/ wezwań  
do zapłaty z tytułu powstania 
niedopuszczalnego salda debetowego, 
zaległych prowizji i opłat bankowych  

jednorazowo 20 zł - - 

18. Pełnomocnictwo: 

18.1 
Ustanowienie pełnomocnictwa  
do rachunku w dniu zawarcia umowy 

od  
pełnomocnictwa 

0 zł 0 zł - 

18.2 

Ustanowienie, zmiana, odwołanie 
pełnomocnictwa  
do rachunku bankowego 
po dniu otwarcia rachunku. 
Uwaga: Nie pobiera się opłaty 
za zmianę karty podpisów. 

od  
pełnomocnictwa 

20 zł 20 zł - 

18.3 
Ustanowienie, zmiana, odwołanie 
pełnomocnictwa do rachunku dla innego 
banku lub innej instytucji finansowej 

od  
pełnomocnictwa 

100 zł 100 zł - 

19. 
Dokonanie zmiany danych posiadacza 
rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł - 

20. Wydanie na wniosek Klienta: 

20.1 kserokopii umowy lub załącznika za dokument 30 zł 30 zł - 

20.2 zaświadczenie o posiadanych rachunkach za dokument 30 zł 30 zł - 

20.3 pozostałe za dokument 100 zł 100 zł - 

20.4 
opinii o współpracy  
z Klientem3) 

za dokument 300 zł 300 zł - 

21. 
Rozpatrzenie wniosku  
o zastosowanie indywidualnych warunków 
cenowych 

jednorazowo 10 zł 10 zł - 

1) Opłata pobierana za pierwszą wypłatę środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego niezależnie od opłat wymienionych w pkt. 5. 
2) Opłata pobierana za kolejne wypłaty środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego niezależnie od opłat wymienionych w pkt. 5. 
3) Zawierającej informacje: 

- o obsłudze rachunków bankowych; 
- o obsłudze kredytów; 
- o zajęciach na rachunkach bankowych; 
- inne, zgodnie z wnioskiem Klienta. 
 



 
 
 

17 
 

 
 
 
 
PRODUKTY KREDYTOWE 
KREDYTY KOMERCYJNE 
 
TAB. 3 KREDYTY OBROTOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Obrotowy  

w rachunku 
kredytowym 

Obrotowy 
„Farmerski” 

Obrotowy  
w rachunku 

bieżącym  

Rewolwin- 
gowy 

Pozostałe 

1. 
Rozpatrzenie wniosku 
kredytowego 

jednorazowo  
od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. 
Prowizja za udzielenie lub 
odnowienie kredytu  

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

 

 
od 1% do 4% 

 
od 1% do 4%  

 
do 3% 

 
od 2% do 4% 

zgodnie  
z aktualną 

ofertą Banku 

3. 
Prowizja za gotowość 
finansową 
 

za każdy dzień  
od kwoty 

niewykorzystaneg
o kredytu lub 

transzy 

ustalana 
indywidualnie 

ustalana 
indywidualnie 

- 
ustalana 

indywidualnie 
ustalana 

indywidualnie 

4. 
Prowizja od 
niewykorzystanej części 
limitu kredytu  

miesięcznie - - 
0,15%  

w stosunku 
miesięcznym 

- - 

 
 
TAB. 4 KREDYTY INWESTYCYJNE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pomostowy „Dobra Inwestycja” „Nowa Ziemia” 

1. 
Rozpatrzenie wniosku 
kredytowego 

jednorazowo  
od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 0 zł  0 zł 

2. 
Prowizja za udzielenie 
kredytu: 

jednorazowo  
od kwoty kredytu  

od 2% do 4% od 1% do 4% od 1% do 4% 

3. 
Prowizja za gotowość 
finansową 
 

za każdy dzień  
od kwoty 

niewykorzystanego 
kredytu lub transzy 

ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie 

 
 
TAB. 5 POZOSTAŁE KREDYTY 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Kredytowa  

Linia Hipoteczna 
Na remont dla wspólnoty 

mieszkaniowej 

1. 
Rozpatrzenie wniosku 
kredytowego 

jednorazowo  
od wnioskowanej 

kwoty 
0 zł 0 zł 

2. 
Prowizja za udzielenie 
kredytu 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

 

 
od 2% 

1,50% 
- do 5 lat 

 
3% 

- od 5 lat do 10 lat 
 

 4,50% 
- powyżej 10 lat 

3. 
Prowizja za gotowość 
finansową 

za każdy dzień  
od kwoty 

niewykorzystanego 
kredytu lub transzy 

ustalana indywidualnie ustalana indywidualnie 
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TAB. 6 CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KREDYTÓW 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. Wydanie Kredytobiorcy zezwolenia: 

1.1 
na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz 
Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu 

za dokument 30 zł 

1.2 za zwolnienie zastawu rejestrowego za dokument 30 zł 

2. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy: 

2.1 zaświadczenia o spłacie całkowitej kredytu za dokument 50 zł 

2.2 
zaświadczenia o wysokości zadłużenia  
(w tym o braku zadłużenia) 

za dokument 100 zł 

2.3 opinii o współpracy z Klientem za dokument 300 zł 

2.4 pozostałych opinii i zaświadczeń za dokument 100 zł  

3. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy: 

3.1 historii kredytu 
za każdy rozpoczęty 
rok kalendarzowy 

100 zł  

3.2 odpisów dowodów wypłaty i spłaty kredytu za dokument 20 zł 

3.3 
oceny zdolności kredytowej Klienta 
Uwaga: Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

za dokument 0,1% (min. 500 zł max. 1500 zł) 

4. 

Sporządzenie, na wniosek Kredytobiorcy  
lub Poręczyciela, odpisu umowy o kredyt – wydanie 
kserokopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem 

za dokument 50 zł 

5. 

Sporządzenie i wysłanie monitu  
z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę,  
w terminach określonych w umowie kredytowej, 
dokumentów niezbędnych do prawidłowego  
monitorowania jego sytuacji ekonomiczno-finansowej 
oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem 
kredytu 

jednorazowo 50 zł 

6. 

Sporządzenie i wysłanie upomnienia/wezwania  
do zapłaty lub wezwania poprzedzającego wszczęcie 
egzekucji 
Uwaga: Opłata od każdego odbiorcy płatna przez 
Kredytobiorcę. 

jednorazowo 20 zł   

7. Pismo wypowiadające umowę o kredyt lub pożyczkę jednorazowo 10 zł+ koszty przesyłki 

8. Zawarcie umowy ugody jednorazowo do 3% kwoty należności objętej umową ugody 

9. 
Kontrola nieruchomości będącej przedmiotem 
inwestycji/ zabezpieczenia 

przed 
uruchomieniem 
kredytu/transzy 

kredytu za kontrolę 

100 zł   

10. 
Za weryfikację polisy ubezpieczeniowej przedmiotu 
stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu1) 

jednorazowo przy 
udzieleniu kredytu2) od 50 zł do 250 zł   

11. Wyrażenie zgody na przejęcie długu 
od kwoty 

przejmowanego 
długu 

1% 

12. 

Prowizja za przedterminową spłatę kredytu  
lub jego części (prowizja rekompensacyjna) 
Uwaga:  
1) Prowizję pobiera się od przedterminowo spłaconej kwoty 
kredytu w danym miesiącu w wysokości 50 tyś. zł lub wyżej; 

jednorazowo  
od kwoty 

podlegającej 
wcześniejszej spłacie 

0,5% 
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2) Prowizja pobierana jest do 15 dnia miesiąca następującego  
po miesiącu, w którym nastąpiła przedterminowa spłata; 
3) Prowizja nie dotyczy kredytu otwartego w rachunku bieżącym 
oraz kredytu rewolwingowego. 

13.  Zmiana postanowień umowy kredytu 

13. 1 Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek): 

13. 1.1 prolongowana do 3 miesięcy 
jednorazowo  

od kwoty 
prolongowanej 

2% min.100 

13. 1.2 prolongowana powyżej 3 miesięcy 
jednorazowo  

od kwoty 
prolongowanej 

3% min. 200 zł 

13.2 
Zwiększenie kwoty kredytu,  
bez wydłużania terminu jego spłaty 

od kwoty 
zwiększenia kredytu 

od 1% min. 200 zł 

13.3 Zmiana prawnego zabezpieczenia kredytu: 
jednorazowo od 
kwoty kredytu 

pozostałej do spłaty 
1% kwoty objętej zmianą min. 200 zł 

13.4 
Zmiana planu spłaty kredytu  
na wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo od 100 zł do 500 zł 

13.5 
Częściowe zwolnienie zabezpieczenia rzeczowego kredytu 
przed jego spłatą (dotyczy również cesji) 

jednorazowo 
od 0,20% kwoty kredytu pozostającego  

do spłaty min. 100 zł 

13.6 Obniżenie oprocentowania kredytu na wniosek klienta 
od kwoty aktualnego 

zadłużenia 
0,30% 

13.7 
Zmiana innych postanowień Umowy  
o kredyt, innych niż wymienione w pkt. 18.1  
i 18.2, dokonywanych na wniosek Klienta 

jednorazowo  
od każdego aneksu 

od 200 zł do 500 zł 

14. 

Wydanie promesy udzielenia kredytu 
Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi  
w razie rezygnacji Klienta z kredytu.  
W przypadku udzielenia kredytu,  
prowizja ta pobierana jest na poczet  
prowizji za udzielenie kredytu. 

jednorazowo od 
kwoty kredytu 

od 0,50% min. 200 zł 

15. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Klienta: 

15. 1 Kredyt o wartości do 500 000 zł jednorazowo 500 zł 

15. 2 Kredyt o wartości powyżej 500 000 zł jednorazowo 1000 zł 

16. 

Przeprowadzenie wizyty/inspekcji  
u Klienta, w tym  nieruchomości  
i w ramach monitoringu  
w trakcie trwania umowy 

jednorazowo 100 zł 

17. 
Inne czynności związane z obsługą kredytów 
dokonywane na wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo 100 zł 

1) Bank może odstąpić od pobierania opłaty, gdy przedstawione przez Kredytobiorcę dokumenty pozwalają na uznanie, że polisa wystawiona została po rzetelnej analizie potrzeb 
ubezpieczeniowych Kredytobiorcy, uwzględniających także potrzebę zabezpieczenia zobowiązań Kredytobiorcy wobec Banku.  

2) W przypadku, gdy Kredytobiorca w kolejnych okresach ubezpieczeniowych będzie przedstawiał Bankowi polisy, które w istotny sposób będą odbiegały od warunków ochrony 
ubezpieczeniowej polisy weryfikowanej przy udzieleniu kredytu ograniczając zakres tej ochrony, Bank dokona ponownej weryfikacji polisy Obciążając Kredytobiorcę opłatą 
zgodnie z taryfą. 

 
 
 

KREDYTY PREFERENCYJNE 
 
TAB. 7 KREDYTY Z POMOCĄ ARiMR  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

z pomocą ARiMR 
w ramach linii RR, Z, PR, 
K01, K02 DK01, DK02 I 

MRcsk 

z dopłatą ARiMR1)  
udzielane do 
31.12.2014r. 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego jednorazowo  
od wnioskowanej kwoty 

0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

z pomocą ARiMR 
w ramach linii RR, Z, PR, 
K01, K02 DK01, DK02 I 

MRcsk 

z dopłatą ARiMR1)  
udzielane do 
31.12.2014r. 

2. Prowizja za udzielenie kredytu 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

w dniu zawarcia umowy 
kredytowej lub podpisania aneksu 

2% 1%  

3. Prowizja za gotowość finansową 
za każdy dzień  

od kwoty niewykorzystanego 
kredytu lub transzy2) 

- 1%  

4. 
Prowizja za zaangażowanie kredytowe 
od kredytów inwestycyjnych 
udzielonych  od 15.10.20123) 

jednorazowo  - 0,80% min. 200 zł 

5. 

Wydanie promesy udzielenia kredytu 
Uwaga: Prowizja nie ulega zwrotowi  
w razie rezygnacji przez Klienta z 
kredytu. W przypadku udzielenia 
kredytu, prowizja ta pobierana jest na 
poczet prowizji za udzielenie kredytu. 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

od 0,30% min. 200 zł - 

6. 
Prolongowanie terminu spłaty 
kredytu lub jego części 

od kwoty prolongowanej - 2% min. 100 zł 

7. 
Zmiana innych postanowień umowy 
o kredyt, niż wymienione w pkt. 6 
dokonywanych na wniosek klienta  

jednorazowo od każdego aneksu - od 100 zł  

8. 

Opłata kwartalna za administrowanie 
kredytów preferencyjnych 
obrotowych udzielonych od 
25.11.2010 r.  
i inwestycyjnych udzielonych do 
14.10.2012 r.4) 

za kwartał - 15 zł 

1) W przypadku kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji za udzielenie kredytu i prowizji za wydanie promesy 
nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu, zgodnie z umową zawartą pomiędzy BPS SA a ARiMR. 

2) W stosunku rocznym – pobierana miesięcznie. 
3) Naliczona od kwoty na dzień 31 grudnia. Płatna do 15-ego stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.  
4) Opłata pobierana kwartalnie do 15-ego dnia miesiąca kończącego kwartał. 

 
INNE USŁUGI  
 
TAB. 8 GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka obowiązująca 

1. 

Prowizja za korzystanie z  gwarancji, 
poręczenia 
Uwaga: Naliczana za każdy rozpoczynający 
się trzymiesięczny okres ważności 
gwarancji/poręczenia, liczony od daty 
wystawienia do daty ważności gwarancji/ 
poręczenia, biorąc za podstawę wyliczeń 
wysokość gwarancji/ poręczenia na 
początku każdego trzymiesięcznego 
okresu. 

jednorazowo  
w dniu wystawienia 

gwarancji/ 
poręczenia 

 
 1% min. 500 zł 

 

2. 

Prowizja za udzielenie limitu gwarancji 
przetargowej (wadialnej) 
Uwaga: Liczona za każdy rozpoczynający 
się trzymiesięczny okres ważności limitu, 
biorąc za podstawę wyliczeń wysokość 
przyznanego limitu. 

jednorazowo 
 w dniu zawarcia 

umowy o limit 
0,70% min. 500 zł 

 
 
TAB. 9 SKRYTKI SEJFOWE 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Standard Duża 

1. 
Wynajem skrytek sejfowych dla Klientów posiadających czynny rachunek1) ROR lub czynny rachunek1) bieżący w Banku: 
Uwaga: Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

1.1 opłata dzienna od skrytki 20 zł 30 zł 

1.2 opłata miesięczna od skrytki 100 zł 150 zł 

1.3 opłata roczna od skrytki 600 zł 800 zł 

2. 
Wynajem skrytek sejfowych dla Klientów nieposiadających czynnego rachunku1) ROR lub czynnego rachunku1) bieżącego w Banku: 
Uwaga: Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

2.1 opłata dzienna od skrytki 30 zł 40 zł 

2.2 opłata miesięczna od skrytki 150 zł 200 zł 

2.3 opłata roczna od skrytki 1 000 zł 1 200 zł 

3. Wykonanie duplikatu klucza do skrytki sejfowej od usługi 200 zł 

4. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej od usługi 150 zł 

5. Uszkodzenie skrytki sejfowej od usługi 600 zł 

6. Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej do depozytu sądowego od usługi 500 zł 

1) rachunek czynny – minimum 5 transakcji miesięcznie na rachunku (gotówkowe lub bezgotówkowe) na łączną kwotę nie niższą niż 2 000 zł w okresie ostatnich 12 miesięcy 
poprzedzających zawarcie umowy 
 

TAB. 10 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach od transakcji 
0,50%  

min. 12 zł max. 400 zł 

2. 
Za przeliczenie i sortowanie znaków pieniężnych pochodzących z wpłat 
kasowych przyjmowanych od Klientów bez przeliczenia  
wg indywidualnej Umowy do kasy dziennej 

od usługi 0,10% min. 20 zł 

3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe Banknoty Monety 

3.1 Dla osób posiadających rachunek bankowy w Banku: 

3.1.1 do 100 zł od transakcji 0 zł 0 zł 

3.1.2 do 2000 zł od transakcji 100 zł 300 zł 

3.1.3 powyżej 2000 zł od transakcji 150 zł 400 zł 

3.2 Dla osób nieposiadających rachunku bankowego w Banku: 

3.2.1 do 2000 zł  od transakcji 300 zł 600 zł 

3.2.2 powyżej 2000 zł od transakcji 400 zł 800 zł 

 
TAB. 11 CZYNNOŚCI KASOWE W OBROCIE DEWIZOWYM   

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT  w ramach EOG1)2) za przelew 30 zł 

2. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych)2) za przelew 0,30 % min. 30 zł max. 200 zł 

3. Polecenie wypłaty2)3) za przelew 0,30 % min. 30 zł max. 200 zł 

4. Dodatkowe opłaty: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

4.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min.20 zł, max. 100 zł 

4.2 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta4) od transakcji 

150 zł + koszty banków 
trzecich 

4.3 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym  w trybie „pilnym”5) 

w EUR, USD i GBP 
od transakcji 120 zł 

4.4 
Zmiany/korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie 
dewizowym, wykonane na zlecenie klienta 

od transakcji 
150 zł + koszty banków 

trzecich 

4.5 
Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry”  
od poleceń wypłaty 

od transakcji 100 zł 

4.6 
Dodatkowa opłata za realizację przekazów w obrocie dewizowym  
w formie wpłaty gotówkowej 

od transakcji 70 zł 

5.  Skup i sprzedaż walut obcych od transakcji 0 zł 

1) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy. 

2) Za realizację przekazów w obrocie dewizowym w formie wpłaty gotówkowej pobierana jest dodatkowa opłata zgodnie z pkt. 4.6.  

3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 4.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 

4) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BS Milicz.  

5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt.  1, 2, 3. 

 
TAB. 12 SKARBIEC NOCNY 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet oraz klucza 
do drzwiczek wrzutni 

jednorazowo 
wg ceny zakupu 

+ 40% marży 

2. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem skarbca nocnego od wpłaty 0,25% max. 200 zł 

 
TAB. 13 INNE OPŁATY I PROWIZJE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. 
Przygotowanie i sporządzenie informacji  dla firm  audytorskich, 
badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia 
wydanego przez posiadacza rachunku 

 
jednorazowo 

od 500 zł do 1000 zł 

2. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 
tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom 
określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 
Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku 
zasadę wzajemności bez opłat. 

od usługi 
45 zł  

 lub na zasadach 
wzajemności 

3. Przyjęcie i przekazanie do ekspertyzy zniszczonych banknotów jednorazowo 50 zł 

 


