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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego  
w Miliczu dla klientów indywidualnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej - rezydentów. 
 

 
ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 
 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma  

zastosowanie do usług bankowych świadczonych we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Miliczu, zwanego 
dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

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

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

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

4) zgodnie z zawartą umową. 

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

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…” wysokość 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 pobierania obciąża  
pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokumentów 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 złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane  
w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

9. 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. 

10. Za zlecone operacje dewizowe pobiera się dodatkowe opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące  
i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

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

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 obowiązującego w dniu pobrania należności. 

13. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

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

 obciążają stronę krajową. 

15. 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. 

16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży 
 produktu/usługi, której dotyczy. 

17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać 
z umów zawieranych z Bankiem. 
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RACHUNKI DEPOZYTOWE 
 
TAB. 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWE 

Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania  

Stawka  

Konto  
Osobiste 

Konto  
Senior 

Konto  
Junior 

Konto 
18-30 

PRP1) 

Konto  
Przyjazne 

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

2. 

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

miesięcznie 6 zł 4 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu 

3.1 Usługa bankowości internetowej 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 eBankNetu  

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 

3.1.9 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 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata gotówki: 

4.2.1 

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

za wypłatę 
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

 

4.3. 
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 0 zł   1 zł 1 zł 1 zł2) 

5.1.2 
składane w systemie 
bankowości internetowej 
 

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

Tryb 
 pobierania  

Stawka  

Konto  
Osobiste 

Konto  
Senior 

Konto  
Junior 

Konto 
18-30 

PRP1) 

Konto  
Przyjazne 

5.2 Polecenie przelewu w systemie ELIXIR: 

5.2.1 
składane w  placówce  
Banku 

za przelew 

 5 zł 3 zł 3 zł 5 zł  0 zł2)/5 zł 

5.2.2 
składane w systemie 
bankowości internetowej 

0 zł  0 zł  0 zł  0 zł 0 zł2) 

5.3 
Blue Cash - przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 5 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.3.1 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5.4 
Express Elixir – przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 10 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.4.1 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

5.5 

Polecenie przelewu w systemie SORBNET: 
Uwaga: Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez 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. 

5.5.1 
składane w  placówce  
Banku 

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

5.5.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

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

6. Polecenie przelewu SEPA:  

6.1. Do banków krajowych: 

6.1.1 
składane w placówce  
Banku 

za przelew 12 zł   12 zł   12 zł   12 zł   0 zł2)12 zł 

6.1.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł2)10 zł 

6.2 Do banków zagranicznych (w ramach EOG3): 

6.2.1 
składany w placówce  
Banku 

za przelew 5 zł   3 zł   3 zł 5 zł   02) /5 zł  

6.2.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

za przelew 0 zł  0 zł  0 zł  0 zł  0 zł2) 

7.  Polecenie przelewu TARGET/SWIFT W EUR w ramach EOG3): 

7.1 
składane w placówce  
Banku 

za przelew 

30 zł  30 zł 30 zł  30 zł  30 zł  

7.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  

8. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych): 

8.1 
składane w placówce  
Banku 

za przelew 

0,30% min. 30 zł max. 200 zł 
0,30% min. 30 zł 
max. 200 zł2) 

8.2 
składane w systemie 
bankowości internetowej 

0,30% min. 30 zł max. 200 zł 
0,30% min. 30 zł  
max. 200 zł2)  

9. Polecenie wypłaty4 ): 

9.1 
składane w placówce  
Banku 

za zlecenie 0,30% min. 30 zł max. 200 zł 

9.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

za zlecenie 0,30% min. 30 zł max. 200 zł 

10. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:     

10.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

10 zł  10 zł   10 zł   10 zł  10 zł   

10.2 
z banków zagranicznych  
w ramach EOG3) w walucie 
EUR 

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

Tryb 
 pobierania  

Stawka  

Konto  
Osobiste 

Konto  
Senior 

Konto  
Junior 

Konto 
18-30 

PRP1) 

Konto  
Przyjazne 

10.3 
z banków zagranicznych  
w ramach EOG3) w walucie 
innej niż EUR 

10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   

10.4 
z banków zagranicznych 
spoza EOG3)  

10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   10 zł   

11. Dodatkowe opłaty: 

11.1 
Zwrot niepodjętej kwoty 
przekazu  

od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 

11.2 

Zlecenie poszukiwania 
przekazu w obrocie  
dewizowym/  
postępowanie wyjaśniają-
ce wykonane  
na zlecenie Klienta5)  

za zlecenie 150 zł + koszty banków trzecich 

11.3 

Realizacja (sprzedaży)  
przekazów w obrocie  
dewizowym w trybie  
(„pilnym”)6)  w EUR, USD, 
GBP 

od transakcji 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 120 zł 

11.4 

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

od transakcji 150 zł + koszty banków trzecich 

11.5 

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

za zlecenie 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

11.6 

Opłata za obsługę  
zagranicznego świadczenia 
emerytalnego i rentowego 
Uwaga: Opłata pobierana 
niezależnie od opłaty  
za realizację otrzymanego 
przelewu 

od otrzymanego 
przelewu 

10 zł   10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  

11.7 

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

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

12. Zlecenie stałe 

12.1 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego: 

12.1.1 
składane w placówce  
Banku  

za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł   5 zł 5 zł 

12.1.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

0 zł   0 zł   0 zł   0 zł   0 zł   

12.2 
Realizacja zlecenia stałego 
Uwaga: Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 

12.2.1 Na rachunek w BS Milicz:  

12.2.1.1 
składane w placówce  
Banku  

za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 0 zł2)/2 zł 

12.2.1.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 

za zlecenie 0 zł   0 zł   0 zł   0 zł   0 zł2)  

12.2.2 Na rachunek w innym banku krajowym: 

12.2.2.1 
składane w placówce  
Banku 

za zlecenie 3 zł 3 zł 3 zł   3 zł 0 zł2)/3 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania  

Stawka  

Konto  
Osobiste 

Konto  
Senior 

Konto  
Junior 

Konto 
18-30 

PRP1) 

Konto  
Przyjazne 

12.2.2.2 
składane w systemie  
bankowości internetowej 
 

za zlecenie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł  0 zł  

13. Polecenie zapłaty: 

 
13.1 

 

Przyjęcie do realizacji  
polecenia zapłaty  
z rachunku dłużnika 

za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.2 
Aktualizacja/ odwołanie 
polecenia zapłaty 

za zlecenie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

13.3 
Realizacja z rachunku 
dłużnika 

za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

14. Karty debetowe 

14.1 Obsługa kart debetowych: 

14.1.1 Visa Classic Debetowa miesięcznie 3,50 zł 3,50 zł 0 zł 3,50 zł - 

14.1.2 
Visa payWave 
(zbliżeniowa) 

miesięcznie 3,50 zł 3,50 zł 0 zł 3,50 zł - 

14.1.3 
MasterCard 
(zbliżeniowa) 

miesięcznie 3,50 zł 3,50 zł 0 zł 3,50 zł - 

14.1.4 MasterCard PRP1) miesięcznie - - - - 0 zł 

14.2 Wydanie nowej karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.3 Wznowienie karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.4 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 0 zł 

14.5 
Wysyłka karty w trybie 
ekspresowym 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

14.6 

Wydanie karty VISA  
w trybie ekspresowym  
(karta  
niespersonalizowana) 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł - 

14.7 

Zmiana numeru PIN  
w bankomatach Banku  
i wybranych bankomatach 
Grupy BPS  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.8 

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 

14.9 Wypłaty gotówki8): 

14.9.1 

w bankomatach Banku 
Spółdzielczego w Miliczu 
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  

14.9.2 

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 zł7) 

14.9.3 
w pozostałych 
bankomatach w kraju 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł7/5 zł 

http://www.bsmilicz.com.pl/
http://www.bsmilicz.com.pl/
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania  

Stawka  

Konto  
Osobiste 

Konto  
Senior 

Konto  
Junior 

Konto 
18-30 

PRP1) 

Konto  
Przyjazne 

14.9.4 
w terminalach POS  
zgodnie z zawartymi 
umowami 

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

14.9.5 
w punktach akceptujących 
kartę w kraju 

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

14.9.6 
w placówkach  
Poczty Polskiej 

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

14.9.7 W bankomatach za granicą8): 

14.9.7.1 

zagraniczne, w tym 
transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach 
EOG3) w walucie EUR 

od transakcji 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 
 

0 zł8/5 zł 
 

14.9.7.2 

zagraniczne, w tym  
transgraniczne transakcje  
płatnicze przy użyciu karty  
debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach 
EOG3) w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza 
EOG3) 

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

14.9.8 
W punktach akceptujących 
kartę za granicą 

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

14.9.9 
Awaryjna wypłata gotówki 
za granicą po utracie karty 
VISA 

jednorazowo 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 1000 zł 

14.10 

Sprawdzanie wysokości 
dostępnych środków  
w bankomatach  
umożliwiającą taką usługę 

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

14.11 
Powtórne generowanie  
i wysyłka PIN na wniosek 
Użytkownika 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

14.12 Odblokowanie PIN jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.13 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

14.14 Zmiana limitów na karcie od zmiany 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

14.15 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.16 Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15. Wyciąg z rachunku bankowego: 

15.1 
Odbierany przez  
właściciela konta lub osobę  
upoważnioną 

miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

częściej niż raz  
w miesiącu 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

15.2 

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 
każdą przesyłkę 

10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  10 zł  

15.3 Wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 

15.3.1 
 
listem zwykłym 
 

za przesyłkę 15 zł  15 zł  15 zł  15 zł - 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania  

Stawka  

Konto  
Osobiste 

Konto  
Senior 

Konto  
Junior 

Konto 
18-30 

PRP1) 

Konto  
Przyjazne 

15.3.2 
 
listem poleconym 
 

za przesyłkę 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł - 

16. Sporządzenie na życzenie posiadacza rachunku: 

16.1 
Kopii dowodu księgowego/  
potwierdzenia realizacji  
przekazu 

 
za dokument 

 
20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

16.2 
Wyciągu/historii rachunku:  
Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego 

16.2.1 
za każdy miesiąc  
roku bieżącego 

za dokument 

8 zł max. 50 zł za cały rok 

16.2.2 
za każdy miesiąc  
roku poprzedniego 

10 zł max. 60 zł za cały rok 

17. 

Przyjęcie, zmiana  
lub odwołanie dyspozycji 
Posiadacza rachunku  
w sprawie przeznaczenia 
środków zgromadzonych 
na rachunku na wypadek 
jego śmierci 

za dokument 30 zł 30 zł - 30 zł 30 zł 

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

18.1 Z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18.2 
Z innymi bankami  
lub instytucjami 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

19. 
Potwierdzenie wykonania 
blokady środków 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

20. Zmiana rodzaju rachunku bez zmiany nr NRB: 

20.1 
Ze wspólnego na  
indywidualny i odwrotnie 

jednorazowo 50 zł 50 zł - - - 

20.2 
Zmiany typu rachunku 
(np.: Konto Osobiste  
na Konto Senior) 

jednorazowo 50 zł 50 zł - - - 

21. 

Wysłanie duplikatu  
zestawienia dotyczącego 
opłat pobranych z tytułu 
usług związanych  
z rachunkiem płatniczym  

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

22. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 

22.1  

Telefonicznie na hasło 
Uwaga: opłata niezależna 
od ilości i rodzaju  
prowadzonych rachunków 

miesięcznie 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

23. Usługa SMS Kontakt: 

23.1 
Aktywacja usługi  
SMS Kontakt 

jednorazowo 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

23.2 

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

miesięcznie 5 zł 4  zł 5 zł 5 zł 5 zł 

23.3 

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  
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania  

Stawka  

Konto  
Osobiste 

Konto  
Senior 

Konto  
Junior 

Konto 
18-30 

PRP1) 

Konto  
Przyjazne 

23.4 
Zmiana dyspozycji usługi 
SMS Kontakt 

jednorazowo 5 zł  5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

24. 
Realizacja tytułu  
wykonawczego za każdą  
wyegzekwowaną kwotę 

za przelew 0,70% min. 20 zł maks. 150 zł 

25. 

Wysyłanie do dłużnika 
upomnień/ wezwań  
do zapłaty z tytułu  
niedopuszczalnego debetu 
w rachunku  
oszczędnościowo 
 – rozliczeniowym  

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

26. Pełnomocnictwo: 

26.1 

Ustanowienie  
pełnomocnictwa  
do rachunku w dniu  
zawarcia umowy 

od  
pełnomocnictwa 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

26.2 

Ustanowienie, 
zmiana, odwołanie  
pełnomocnictwa  
do rachunku po dniu  
zawarcia umowy 

od  
pełnomocnictwa 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

26.3 

Ustanowienie, 
zmiana, odwołanie  
pełnomocnictwa  
dla innego banku 

od  
pełnomocnictwa 

100 zł 
 

100 zł 
 

100 zł 
 

100 zł 
 

100 zł 

27. 

Dokonanie zmiany danych 
osobowych bądź  
adresowych posiadacza 
rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

28. Wydanie na wniosek Klienta: 

28.1 Kserokopii umowy  za dokument 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

28.2 

Zaświadczenia  
o posiadaniu rachunku 
ROR (zaświadczenie  
o nr rachunku) 

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

28.3 
Pozostałych zaświadczeń  
i opinii bankowych 

za dokument 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

29.  

Wykonanie czynności 
bankowych na życzenie 
Klienta poza placówką 
Banku 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 

1) PRP - Podstawowy Rachunek Płatniczy. 
2) Krajowe transakcje płatnicze w ilości  5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu 

kalendarzowym transakcję płatniczą (polecenia przelewu, w tym stałe zlecenia) Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji.  
3) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy.  
4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 11.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.  
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BS Milicz.  
6) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 7, 8, 9.  
7) Wypłaty gotówki za pomocą bankomatów nienależących do Banku w ilości 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę  

w miesiącu kalendarzowym w bankomacie nienależącym do Banku opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.  
8) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą pobierana jest dodatkowo prowizja Banku 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
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TAB. 2 POZOSTAŁE RACHUNKI  

Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

1. Otwarcie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł - 0 zł1)/20zł2) 0 zł 0 zł 

2. 
Prowadzenie  
rachunku  
płatniczego 

miesięcznie 0 zł  0 zł 0 zł 
 

2 zł  
 

10 zł3) 0 zł 

3. Elektroniczne kanały dostępu 

3.1 Usługa bankowości elektronicznej: 

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 0zł 0 zł 

3.1.3 
odblokowanie  
dostępu  
do eBankNet  

jednorazowo 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 - 

3.1.5 
autoryzacja  
w aplikacji  
mobilnej 

jednorazowo 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł - 

3.1.6 
blokada dostępu  
do eBankNet 

jednorazowa 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

3.1.7 

wysłanie  
nowego hasła  
do odblokowania 
logowania 

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

3.1.8 

zakładanie  
i likwidacja lokat  
w systemie 
eBankNet 

jednorazowo 
 

0 zł 
- 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

 
0 zł 

3.1.9 
powiadomienie 
SMS 

za SMS 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 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 Wypłata z rachunku: 

4.2.1 
 
 

Wypłata środków   
(w formie  
gotówkowej lub 
bezgotówkowej) 
Uwaga: wypłaty 
gotówkowe  
w wysokości  

za wypłatę 
0 zł4)/ 

10 zł5) 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

przekraczającej  
30 tyś. zł należy  
awizować,  
co najmniej 2 dni 
przed dokonaniem  
wypłaty 

4.2.2 

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 zł6)   10zł7) 0 zł  0 zł   

5.1.2 
 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

0 zł  - - 0 zł6) 0 zł7) 0 zł  - 

5.2 Polecenie przelewu (w systemie ELIXIR): 

5.2.1 
składane  
w placówce Banku 

za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 3 zł 0 zł 

5.2.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 0 zł - - 0 zł   0 zł  - 

5.3 
Blue Cash - przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 5 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.3.1 

składane 
 w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 5 zł  - - - 5 zł - 

5.4 
Express Elixir – przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku: 
Uwaga: Maksymalna kwota jednego zlecenia wynosi 10 000 zł. Usługa dostępna w systemie eBankNet. 

5.4.1 

składane 
 w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 5 zł - - - 5 zł - 

5. 5 

Polecenie przelewu (w systemie SORBNET): 
Uwaga: Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez 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. 

5.5.1 
składane  
w placówce Banku 

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

5.5.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 30 zł    - - 30 zł   30 zł   = 

5.6 Polecenie przelewu w systemie SEPA 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

5.6.1 Do banków krajowych: 

5.6.1.1 

 
składane  
w placówce Banku 
 

za przelew 12 zł - - 12 zł - - 

5.6.1.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 10 zł - - 10 zł - - 

5.6.2 Do banków zagranicznych (w ramach EOG8)): 

5.6.2.1 
składane  
w placówce Banku 

za przelew 5 zł - - 5zł - - 

5.6.2.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 0 zł - - 0 zł  - - 

5.7 Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG8): 

5.7.1 
składane  
w placówce Banku 

za przelew 30 zł  - - 30 zł   - - 

5. 7.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 30 zł  - - 30 zł  - - 

5.8 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych): 

5.8.1 
składane  
w placówce Banku 

za przelew 
0,30% min. 30 
zł max. 200 zł 

- - 
0,30% min. 30 
zł  max. 200 zł - - 

5.8.2 
składane w syste-
mie bankowości  
internetowej 

za przelew 
0,30% min. 30 
zł  max. 200 zł 

- - 
0,30% min. 30 
zł max. 200 zł 

- - 

5.9 Polecenie wypłaty 9): 

5.9.1 
składane  
w placówce Banku 

za przelew 
0,30% min.  
30 zł max.  

200 zł 
- - 

0,30% min.  
30 zł max.  

200 zł 
- - 

5.9.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za przelew 
0,30% min. 
30 zł max. 

 200 zł 
- - 

0,30% min.  
30 zł max.  

200 zł 
- - 

5.10. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

5.10.1 
z banków  
krajowych 

od  
otrzymanego  

przelewu 
10 zł   - - 10 zł   - - 

5.10.2 

z banków  
zagranicznych  
w ramach EOG8)  
w walucie EUR 

od  
otrzymanego 

przelewu 
 

0 zł - - 0 zł - - 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

5.10.3 

z banków  
zagranicznych  
w ramach EOG8)  
w walucie innej  
niż EUR 

10 zł   - - 10 zł   - - 

5.10.4 
z banków  
zagranicznych  
spoza EOG8) 

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. 

20zł 
max. 100 zł 

- - 

6.2 

Zlecenie  
poszukiwania  
przelewu w obrocie  
dewizowym/  
postępowanie  
wyjaśniające  
wykonane  
na zlecenie  
Klienta 

za zlecenie 

150 zł+ koszty 
banków trze-

cich10) 
 

 
- 

 
- 

150 zł + koszty 
banków  

trzecich10) 
 

 
- 

 
- 

6.3 

Realizacja  
(sprzedaży)  
przelewów 
 w trybie  
niestandardowym 
(„pilnym” 11))  
dostępna w EUR, 
USD, GBP 

za przelew 120 zł - - 120 zł - - 

6.4 
 

Zmiany/korekty/ 
odwołania  
zrealizowanego  
polecenia  
przelewu,  
wykonane  
na zlecenie  
Klienta 

od transakcji 
150 zł + koszty 

banków  
trzecich 

- - 
150 zł+ koszty 

banków  
trzecich 

- - 

6.5 
 

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

za przelew 100 zł - - 100 zł - - 

6.6 
 

Opłata za obsługę 
zagranicznego 
świadczenia  
emerytalnego  

od  
otrzymanego 

przelewu 
10 zł - - 10 zł - - 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

i rentowego 
Uwaga: Opłata  
pobierana  
niezależnie  
od opłaty  
za realizację  
otrzymanego  
przelewu. 

6.7 
 

Opłata za przewa-
lutowanie (pobie-
rana od transakcji  
realizowanych  
w innej walucie niż 
waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł - - 0 zł - - 

6.8 
 

Dokonanie zmiany 
dyspozycji  
formularza  
wzorów  
podpisów 

jednorazowo - - - - 5 zł 0 zł 

7. Zlecenie stałe 

7.1 Przyjęcie, zmiana lub odwołanie zlecenia stałego: 

 
7.1.2 

składane  
w placówce Banku 

za zlecenie - - - 5 zł 5 zł 12) - 

 
7.1.3 

składane 
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za zlecenie -  - - 0 zł 0 zł12) - 

7.2 
Realizacja zlecenia stałego 
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 zł12) - 

7.2.1.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za zlecenie -  - - 0 zł 0 zł12)  - 

7.2.2 Na rachunek w innym banku krajowym  

7.2.2.1 
składane  
w placówce Banku 

za zlecenie - - - 3 zł 3 zł12) - 

7.2.2.2 

składane  
w systemie  
bankowości  
internetowej 

za zlecenie - - - 0 zł 0 zł12) - 

8. Wyciąg z rachunku bankowego 

8.1 Odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku prowadzącej rachunek: 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

8.1.2 
raz w miesiącu,  
za miesiąc  
kalendarzowy 

jednorazowo 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

8.1.3 
częściej niż raz  
w miesiącu 

jednorazowo 5 zł 5 zł   - 5 zł 0 zł 0 zł 

8.2 Wysyłany przez BS Milicz drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: 

8.2.1 raz w miesiącu za przesyłkę 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2.2 
częściej niż raz  
w miesiącu 

za przesyłkę 10 zł 10 zł - 10 zł 10 zł 0 zł 

8.3 Wysyłany przez BS Milicz  na życzenie posiadacza rachunku poza granicę kraju: 

8.3.1 listem zwykłym za przesyłkę 15 zł 15 zł - 15 zł - - 

8.3.2 listem poleconym za przesyłkę 25 zł 25 zł - 25 zł - - 

9. Sporządzenie na życzenie posiadacza rachunku: 

9.1 

Kopii dowodu 
księgowego/ 
potwierdzenia  
realizacji przekazu 

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

9.2 
Wyciągu/ historii rachunku: 
Uwaga: Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 

9.2.1 
za każdy miesiąc 
roku bieżącego 

za dokument 

8 zł max 50 zł za cały rok 

9.2.2 
za każdy miesiąc 
roku poprzedniego 

10 zł max 60 zł za cały rok 

10. 

Przyjęcie, zmiana  
lub odwołanie  
dyspozycji 
Posiadacza  
rachunku  
w sprawie  
przeznaczenia  
środków  
zgromadzonych 
na rachunku  
na wypadek  
jego śmierci 

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

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

11.1 Z Bankiem jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 

11.2 
Z innymi bankami  
lub instytucjami 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł - 

12. 

Potwierdzenie  
wykonania  
blokady środków 
 

jednorazowo 30 zł 30 zł 30 zł   30 zł 30 zł - 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

13. 

Zmiana rodzaju  
rachunku bez  
zmiany nr NRB  
ze wspólnego  
na indywidualny  
i odwrotnie 

jednorazowo 50 zł - - 50 zł - - 

14. 

Przepisanie  
książeczki na rzecz 
innej osoby  
w drodze cesji 

jednorazowo - - 50 zł - - - 

15. 

Zastrzeżenie  
lub odwołanie  
zastrzeżenia  
realizacji wypłat 
 z książeczki  
oszczędnościowej  
na podstawie  
zawiadomienia  
o zajęciu  
wierzytelności 
przez uprawniony 
organ w związku  
z prowadzonym  
postępowaniem  
egzekucyjnym  
lub zastępczym 

jednorazowo - - 50 zł - - - 

16. 

Wysłanie duplikatu 
zestawienia  
dotyczącego opłat 
pobranych z tytułu 
usług związanych  
z rachunkiem  
płatniczym  

jednorazowo 10 zł - - 10 zł 10 zł 10 zł 

17. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 

17.1 

Telefoniczna usługa 
na hasło 
Uwaga: Opłata 
niezależna od ilości  
i rodzaju  
prowadzonych 
rachunków. 

miesięcznie 10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł - 

18. Usługa SMS Kontakt: 

18.1 
Aktywacja usługi 
SMS Kontakt 

jednorazowo 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł - 

18.2 
 
 
 

Informacja  
o wysokości  
salda na rachunku 
Uwaga: Sms  
wysyłany jest raz 
dziennie, tylko  

miesięcznie 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł - 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

w przypadku 
 zmiany stany 
środków  
na rachunku. 

18.3 

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

za każdy  
SMS wysłany 
przez Bank 

0,15 zł - 0,15zł 0,15 zł 0,15 zł   -   

18.4 
Zmiana dyspozycji 
usługi SMS Kontakt 

jednorazowo 5 zł - 3zł 3zł 3zł - 

19. 
Prowizja za  
przelew  
egzekucyjny 

za przelew 0,70% min. 20 zł maks. 150 zł - 

20. Pełnomocnictwo: 

20.1 

Ustanowienie 
pełnomocnictwa 
do rachunku w 
dniu zawarcia 
umowy 

od 
 pełnomo-

cnictwa 
0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

20.2 

Ustanowienie,  
zmiana, odwołanie 
pełnomocnictwa  
do rachunku po 
dniu zawarcia 
umowy 

od 
 pełnomo- 

cnictwa 
15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

20.3 

Ustanowienie, 
zmiana, odwołanie 
pełnomocnictwa  
dla innego banku 

od 
 pełnomo- 

cnictwa 
100 zł - 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

21. 

Dokonanie zmiany 
danych osobowych 
bądź adresowych 
posiadacza  
rachunku 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

22. Wydanie na wniosek Klienta: 

22.1 Kserokopii umowy za dokument 30 zł 30 zł - 30 zł 30 zł  - 

22.2 

Zaświadczenia  
o posiadaniu  
rachunku  
(zaświadczenie  
o nr rachunku) 

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

22.3 

Pozostałych  
zaświadczeń  
i opinii  
bankowych 

za dokument 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł - 

23. 
Wypowiedzenie  
umowy przez  jednorazowo - 100 zł13)/75zł14) - - - - 
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Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb 
 pobierania 

Stawka 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-EFEKT 

Rachunek  
oszczędnościowy  

POL-IKE 

Rachunek  
płatny  

na żądanie  
w złotych  

potwierdzony 
książeczką  

oszczędnościową 
 

Dla umów  
zawartych  

do dnia 
01.05.2015 r. 

Rachunek  
oszczędno- 

-ściowy  
płatny  

na każde  
żądanie  

w walutach 
wymienialnych 

Rachunek płatny 
na każde żądanie 

(a’vista)  
w złotych dla: rad 

rodziców, kas  
zapomogowo 
pożyczkowych  

i innych 
 jednostek  

organizacyjnych 
nieposiadających  

osobowości 
prawnej) 

Rachunek 
płatny  

na każde  
żądanie 
(a’vista)  

w złotych 
dla: 
SKO 

Klienta  

24. 

Wykonanie  
czynności  
bankowych 
na życzenie  
Klienta poza  
placówką Banku 

jednorazowo 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł - 

25. 
Wydanie karty  
do rachunku 

jednorazowo - - - 
TAB. 5  

do Taryfy 
- - 

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku  minimalnej wpłaty przy otwarciu rachunku: 30 USD, 25 EUR, 20 GBP. 
2) Opłata za otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 
3) Opłaty  nie pobiera się za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 
4) Opłata za pierwszą wypłatę w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych i IKE prowadzonych 

w BS Milicz.  
5) Opłata za kolejną wypłatę w trakcie jednego miesiąca kalendarzowego, z wyłączeniem przelewów na rachunki lokat terminowych i IKE prowadzonych  

w BS Milicz. 
6) Polecenie przelewu na rachunek złotowy prowadzony w BS Milicz (przewalutowanie).   
7) Polecenie przelewu na rachunek walutowy prowadzony w BS Milicz. 
8) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy.  
9) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.5, w przypadku opcji kosztowej „OUR”.  
10) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd BS Milicz.  
11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 5.7, 5.8, 5.9.  
12) Opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew.  
13) Opłata pobierana za wypowiedzenie umowy w okresie 6 miesięcy od jej zawarcia (wypłata, wypłata transferowa, zwrot środków).  
14) Opłata pobierana za wypowiedzenie umowy w okresie od 6 do 12 miesięcy od jej zawarcia (wypłata, wypłata transferowa, zwrot środków).  

 
 
OSZCZĘDNOŚCI 

 

TAB. 3 RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W ZŁOTYCH (LOKATY) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 
Stawka 

1. Otwarcie rachunku lokaty miesięcznie 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 

3. Opłata za wydanie książeczki do lokaty jednorazowo 50 zł 

4. Wpłaty i wypłaty: 

4.1 Wpłata gotówki na rachunek 
za wpłatę   

 
0 zł 

4.2 

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

za wypłatę 0 zł 

4.3 Opłata za nieodebranie awizowanej gotówki jednorazowo 50 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 
Stawka 

5. Przelewy na rachunek prowadzony: 

5.1 W placówce Banku za przelew 1 zł 

5.2 Składane w innych bankach: 

5.2.1 w systemie ELIXIR 

za przelew 

5 zł 

5.2.2 

w systemie SORBNET 
Uwaga: Każda dyspozycja Posiadacza  
rachunku składana poprzez 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. 

30 zł 

6. 
Przepisanie rachunku na rzecz innej osoby  
w drodze cesji 

jednorazowo 50 zł 

7. 
Zmiana rodzaju rachunku  bez zmiany 
nr NRB wspólnego na indywidualny 
i odwrotnie – nie dotyczy lokat z książeczką 

jednorazowo 30 zł 

8. 
Sporządzenie wyciągu/ historii rachunku na wniosek posiadacza: 
Uwaga: Historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego. 

8.1 Za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 8 zł maks. 50 zł za cały rok 

8.2 
 
Za każdy miesiąc roku poprzedniego 
 

za dokument 10 zł maks. 60 zł za cały rok 

9. Pełnomocnictwo 

9.1  
Ustanowienie pełnomocnictwa do rachunku 
w dniu zawarcia umowy 

od  
pełnomocnictwa 

0 zł 

9.2 
Ustanowienie, zmiana, odwołanie  
pełnomocnictwa do rachunku po dniu 
zawarcia umowy 

od  
pełnomocnictwa 

15 zł 

9.3 
Ustanowienie, zmiana, odwołanie   
pełnomocnictwa dla innego banku 

od  
pełnomocnictwa 

100 zł 

10. 
Dokonanie zmiany danych osobowych bądź 
adresowych posiadacza rachunku 

jednorazowo 0 zł 

11. 

Przyjęcie, zmiana dyspozycji (oświadczenia) 
posiadacza rachunków 
w sprawie przeznaczenia środków zgroma-
dzonych na rachunku na wypadek śmierci 

za dokument 30 zł 

12.  Prowizja za przelew egzekucyjny za przelew 0,7% min. 20 zł maks. 150 zł 

13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych: 

13.1 Z Bankiem 
za każdą  

zawartą umowę 
0 zł 

13.2 Z innymi bankami lub instytucjami 
za każdą  

zawartą umowę 
50 zł 

14. Potwierdzenie wykonania blokady środków jednorazowo 30 zł 

15. 
Wykonanie czynności bankowych  
na życzenie Klienta poza placówką Banku 

jednorazowo 50 zł 
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KARTY BANKOWE     

 

TAB. 4 KARTY KREDYTOWE  

Lp. 
Rodzaj usług  
(czynności) 

Tryb  
pobierania 

Stawka 

VISA CREDIT VISA CREDIT GOLD 
MASTERCARD 

CREDIT 

1. Wydanie nowej karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

3. Opłata za obsługę karty 

3.1 
Opłata pobierana po 12 miesiącach użytkowania karty jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek 
karty wynosi: 

3.1.1 co najmniej 6 000 zł rocznie 0 zł - 0 zł 

3.1.2 mniej niż 6 000 zł rocznie 80 zł - 80 zł 

3.1.3 co najmniej 15 000 zł rocznie - 0 zł - 

3.1.4 mniej niż 15 000 zł rocznie - 150 zł - 

4. 
Opłata za wydanie, wznowienie karty  
dodatkowej 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

5. Opłata za obsługę karty dodatkowej  rocznie 0 zł 25 zł 0 zł 

6. Wydanie duplikatu karty kredytowej jednorazowo 0 zł 25 zł 0 zł 

7. 
Zmiana numeru PIN w bankomatach 
umożliwiających taką usługę 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

8. 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN  
na wniosek Użytkownika karty 

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

9. 
Telefoniczne odblokowanie numeru 
PIN na wniosek Użytkownika karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

10. 

Krajowe i zagraniczne, w tym  
transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty kredytowej  
do płatności bezgotówkowych1) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

11. 
Płatność kartą we wskazanych  
kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.  

od transakcji 0,50 % min. 5 zł 0,50 % min. 5 zł 0,50 % min. 5 zł 

12. 
Wypłata gotówki w bankomatach 
i w kasach banków w kraju 

od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 

13. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków za granicą1): 

13.1 

Zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty  
kredytowej do płatności  
gotówkowych w ramach EOG2) 
w walucie EUR 

od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 

13.2 

Zagraniczne, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty  
kredytowej do płatności  
gotówkowych w ramach EOG2)  
w walucie obcej innej niż  EUR  
oraz poza EOG2) 

od transakcji 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 2% min. 20 zł 

14. 
Sprawdzenie wysokości dostępnych 
środków w bankomatach  
umożliwiających taką usługę 

od transakcji 1 zł 1 zł 1 zł 

15. Rozpatrzenie reklamacji 
jednorazowo 

0 zł 0 zł 0 zł 

16. 
Przekazanie wydruku miesięcznego 
zestawienia operacji 

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

Tryb  
pobierania 

Stawka 

VISA CREDIT VISA CREDIT GOLD 
MASTERCARD 

CREDIT 

17. 
Generowanie zestawienia operacji  
na życzenie Użytkownika karty  
za każdy miesiąc 

za każdy  
miesiąc 

10 zł 10 zł 10 zł 

18. 

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

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 

19. Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

20. 
Czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

21. 
Opłata za sporządzenie i wysłanie 
wezwań do zapłaty 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

22. Zmiana limitów na karcie  od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 

23. 
Minimalna spłata zadłużenia  
na karcie 

miesięcznie  
od kwoty salda 

końcowego 
okresu  

rozliczeniowego 

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

24. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł 

25. 

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

jednorazowo 10 zł 10 zł 10 zł 

1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą pobierana jest dodatkowo prowizja Banku 3% wartości  
transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 

2) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy. 
 

 

TAB. 5  KARTA PRZEDPŁACONA 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za wydanie karty  jednorazowo 20 zł  

2. Opłata za użytkowanie karty miesięcznie 0 zł 

3. Transakcje gotówkowe oraz inne dyspozycje realizowane kartą  

3.1 Transakcje bezgotówkowe  od transakcji 0 zł 

3.2 Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą  

3.2.1 
w bankomatach Banku Spółdzielczego w Miliczu 
Uwaga: Lista bankomatów dostępna jest na stronie  
internetowej Banku www.bsmilicz.com.pl. 

od transakcji 
 

0 zł 

3.2.2 

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

0 zł 

3.2.3 w pozostałych bankomatach w kraju 5 zł 

3.2.4 W bankomatach za granicą: 

3.2.4.1 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych  
w ramach EOG1) w walucie EUR 

od transakcji 

5 zł  

3.2.4.2 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych  
w ramach EOG1) w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG1) 

12 zł 

http://www.bsmilicz.com.pl/
http://www.bsmilicz.com.pl/
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

3.2.5 w terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 

od transakcji 
 

0 zł 

3.2.6 w punktach akceptujących kartę w kraju 10 zł 

3.2.7 w punktach akceptujących kartę za granicą  10 zł 

3.2.8 w placówkach Poczty Polskiej 10 zł 

4. Inne opłaty: 

4.1 Zasilenie środków na rachunek karty od transakcji 0 zł 

4.2 
Wypłata w placówce Banku środków przechowywanych na rachunku 
karty 

od zlecenia 12 zł  

4.3 
Zmiana numeru PIN w bankomatach Banku i wybranych bankomatach 
Grupy BPS (BPS) 

jednorazowo 0 zł 

4.4 Odblokowanie PIN jednorazowo 0 zł 

4.5 
Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomatach  
umożliwiających taką usługę 

od transakcji 1 zł 

4.6 Cash back od transakcji 2 zł 

4.7 Zmiana limitów na karcie  od zmiany 5 zł 

4.8 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł  

4.9 Rozpatrzenie reklamacji jednorazowo 0 zł 

4.10 Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową   za przesyłkę 5 zł 

1) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy. 
 
 

TAB. 6 KARTA DEBETOWA VISA EURO (DO RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO W WALUCIE WYMIENIALNEJ) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Karta debetowa  

VISA EURO 
Stawka 

1. Opłata za wydanie karty  jednorazowo 0 zł 

2. Opłata za użytkowanie karty1) miesięcznie 4 zł 

3 Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

4.  Wydanie duplikatu karty2) jednorazowo 10 zł 

5. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą: 

5.1 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze  
przy użyciu karty debetowej EURO do płatności bezgotówkowych3) od transakcji 0 zł 

5.2 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków3): 

5.2.1 
We wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych  
i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami4) 

od transakcji 0 zł 

5.2.2 W innych bankomatach w kraju od transakcji 8 zł 

5.2.3 W bankomatach za granicą: 

5.2.3.1 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej EURO do płatności gotówkowych w ramach EOG5)  
w walucie EUR 

od transakcji 8 zł 

5.2.3.2 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej EURO do płatności gotówkowych w ramach EOG5)  
w walucie obcej innej niż EUR oraz spoza EOG6) 

od transakcji 2% min.20 zł 

5.2.4 W punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 8 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Karta debetowa  

VISA EURO 
Stawka 

5.2.5 W punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 8 zł 

5.2.6 W placówkach Poczty Polskiej od transakcji 10 zł 

6. Inne opłaty: 

6.1 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

6.2 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od zlecenia 10 zł 

6.3 Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 zł 

6.4 
Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomatach  
umożliwiającą taką usługę 

od transakcji 1 zł 

6.5 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 

1) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
2) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie duplikatu karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
3) 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 i PLN. 

4) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
5) EOG - Europejski Obszar Gospodarczy. 

 
KREDYTY  
 

TAB. 7 KREDYTY KONSUMENCKIE 

Lp. 
Rodzaj usług 
 (czynności) 

Tryb  
pobierania 

Stawka 

„Bezpieczna 
gotówka” 

„Osobisty” „Senior” „PROFIT” 

Odnawialny dla  
posiadaczy 
rachunków: 

ROR 

Pozostałe 
 

1. 
Prowizja za  
udzielenie kredytu: 

jednorazowo 
od kwoty  
kredytu 

do 3 lat: 
8%  

(min. 50zł) 
 

od 2% do 6% od 2% do 6% 

do 3 lat: 
2%  

 
 
2 % min. 50 zł 

 
 
 

 
zgodnie  

z aktualną 
ofertą 
Banku 

powyżej  
3 lat do 8 lat: 

 
6%1) 

 (min. 50zł) 

 
8%2) 

(min. 50 zł) 

powyżej  
3 lat: 
3%  

2. 

Prowizja  
za odnowienie 
Umowy kredytu 
 

jednorazowo 
od kwoty  
kredytu 

- - - - 
2% min. 50 zł3) 

 
- 
 

3. 
Prolongowanie  
terminu spłaty  
kredytu 

jednorazowo 
od kwoty  
prolongo- 

wanej 

   2% min. 50 zł 

4. 
Podwyższenie kwoty 
kredytu 
 

jednorazowo 
od kwoty 

podwyższenia 
- 1% min. 50 zł - 

5. 

Zmiana innych  
niż wymienione  
w pkt. 3 i 4  
postanowień  
Umowy  
kredytu na wniosek  
Kredytobiorcy4) 

za aneks 100 zł 

6.  Zmiana prawnych form zabezpieczenia kredytu: 
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Lp. 
Rodzaj usług 
 (czynności) 

Tryb  
pobierania 

Stawka 

„Bezpieczna 
gotówka” 

„Osobisty” „Senior” „PROFIT” 

Odnawialny dla  
posiadaczy 
rachunków: 

ROR 

Pozostałe 
 

6.1 

Pełnomocnictwo  
do rachunku  
bankowego 
 

jednorazowo 100 zł 

6.2 Pozostałe 

jednorazowo 
od kwoty  
kredytu  

pozostałej  
do spłaty 

2% min. 200 zł 

7. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia: 

7.1 
O spłacie całkowitej 
kredytu  

za dokument 0 zł 

7.2  
O wysokości  
zadłużenia (w tym  
o braku zadłużenia)  

za dokument 50 zł 

7.3 
Pozostałych opinii  
i zaświadczeń  

za dokument 100 zł 

8. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy: 

8.1 
 
Historii kredytu  
 

za każdy  
rozpoczęty 

rok  
kalendarzowy 

100 zł 

8.2 
Kopii dokumentów  
kredytowych 

za każdy 
dokument 

50 zł 

9. 
Wysyłanie  
upomnień/wezwań 
do zapłaty 

jednorazowo 0 zł 

10.  
Zawarcie umowy 
ugody 

jednorazowo do 2 % należności objętej umową ugody 

11. 

Inne czynności 
związane  
z kredytem  
na wniosek  
Kredytobiorcy 

jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 

1) Dla posiadaczy ROR w BS Milicz. 
2) Dla Klientów nie posiadających ROR w BS Miliczu. 
3) Prowizja za odnowienie Umowy kredytu pobierana jest w dniu odnowienia kredytu. 
4) Nie dotyczy wcześniejszej spłaty części kredytu. 

 
 

TAB. 8 KREDYTY HIPOTECZNE  

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 

Stawka 

„Hipoteka” „Konsolidacja” „Mieszkaniowy” 

1. Prowizja za udzielenie kredytu 
 

jednorazowo 
od kwoty  
kredytu 

od 4% do 7 % od 4% do 7% od 3% do 5% 

2. Wydanie promesy udzielenia kredytu1) 
jednorazowo 

od kwoty  
kredytu 

1% min. 200 zł 1 % min. 200 zł 1% min. 200 zł 

3. 

Zmiana innych postanowień Umowy kredytu 
na wniosek Kredytobiorcy z wyłączeniem 
zmiany prawnych form zabezpieczenia  
kredytu2) 

za aneks 100 zł 100 zł 100 zł 

4. Zmiana prawnych form zabezpieczenia kredytu: 

4.1  Pełnomocnictwo do rachunku bankowego jednorazowo  100 zł  100 zł  100 zł  
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 

Stawka 

„Hipoteka” „Konsolidacja” „Mieszkaniowy” 

4.2 Pozostałe 

jednorazowo 
od kwoty  
kredytu  

pozostałej  
do spłaty 

2% min. 200 zł 2% min. 200 zł 2% min. 200 zł 

5.  Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo 2% min. 100 zł 2% min. 100 zł 2% min. 100 zł 

6. Wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia: 

6.1 O spłacie całkowitej kredytu  za dokument 0 zł 0 zł 0 zł 

6.2  
O wysokości zadłużenia  
(w tym o braku zadłużenia)  

za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 

6.3 Pozostałych opinii i zaświadczeń  za dokument 100 zł 100 zł 100 zł 

7. Sporządzenie na wniosek Kredytobiorcy: 

7.1 
 
Historii kredytu  
 

za każdy  
rozpoczęty rok 
kalendarzowy 

100 zł 100 zł 100 zł 

7.2 Kopii dokumentów kredytowych za dokument 50 zł 50 zł 50 zł 

8. Wysyłanie upomnień/ wezwań do zapłaty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

9. 
Zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie 
zastawu rejestrowego 

jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 

10. Zawarcie umowy ugody jednorazowo 
do 2 %  

należności objętej  
umową ugody 

do 2 %  
należności objętej  

umową ugody 

do 2 %  
należności objętej  

umową ugody 

11. 
Kontrola nieruchomości będącej  
przedmiotem inwestycji zabezpieczenia 

przed  
uruchomieniem 

kredytu/  
transzy kredytu 

100 zł 100 zł 100 zł 

12. 
Opłata za wezwanie Klienta do dostarczenia 
dokumentów (np. aktualnej polisy i dowodu 
opłaty składki) 

jednorazowo 
od wysłanego 

wezwania 
5 zł 5 zł 5 zł 

13. 
Za weryfikację polisy ubezpieczeniowej 
przedmiotu stanowiącego zabezpieczenie 
spłaty kredytu3) 

jednorazowo 
przy udzieleniu 

kredytu4) 

50 zł - 250 zł 50 zł - 250 zł 50 zł - 250 zł 

14. 
Inne czynności związane z kredytem  
na wniosek Kredytobiorcy 

jednorazowo wg kosztów rzeczywistych 

1) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta pobierana jest na poczet  
prowizji za udzielenie kredytu. 

2) Nie dotyczy wcześniejszej spłaty części kredytu. 
3) 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. 

4) 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. 
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INNE USŁUGI 
 
TAB. 9 SKRYTKI SEJFOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Standard Duża 

1. 
Wynajem skrytek sejfowych dla Klientów posiadających czynny rachunek 1) ROR lub czynny rachunek 1) 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 rachunku 1)  ROR lub czynnego rachunku 1)  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 1000 zł 1200 zł 

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

4. Awaryjne otwarcie skrytki sejfowej od usługi 150 zł 150 zł 

5. Uszkodzenie skrytki sejfowej od usługi 600 zł  600 zł 

6. 
Złożenie przez Bank zawartości skrytki sejfowej  
do depozytu sądowego 

od usługi 500 zł 500 zł 

1) czynny rachunek - 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 gotówki przekazywane na rachunki1): 

1.1 Osób prywatnych prowadzone w Banku od transakcji 0 zł 

1.2 Podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku: 

1.2.1 na rachunek „Lojalny Partner” - ubezpieczenie od transakcji 2 zł 

1.2.2 
na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina 
Baryczy” Sp. z o.o. z tytułu wpłat za ścieki, za wydanie warunków 
przyłącza si sieci, odbiór techniczny 

od transakcji 
0,40% min. 2 zł 

 

1.2.3 
na rachunek „CHOMA” S.C. Rafał Choma, Marcin Choma z tytułu 
wpłat za wywóz śmieci, odprowadzenie i czyszczenie ścieków,  
pozostałe sprzątanie 

od transakcji 0,40% min. 2 zł 

1.2.4 na rachunek „Stowarzyszenie Przyjazna Edukacja” od transakcji 1,20 zł 

1.2.5 na rachunek PZD Rodzinny Ogród Działkowy „Złote Piaski”  od transakcji 0,40% min. 3 zł max.400 zł 

1.2.6 inne od transakcji 0 zł 

1.3 Prowadzone w innych bankach krajowych: 

1.3.1 
z tytułu usług świadczonych na rzecz Poczty Polskiej S.A.  
(abonament RTV) 

od transakcji 5 zł 

1.3.2 na Związek Międzygminny „EKO-SIÓDEMKA” od transakcji 5 zł 

1.3.3 pozostałe od transakcji 0,50% min. 12 zł max. 400 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

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

2.1 Dla osób posiadających rachunek bankowy w Banku: 

2.1.1 do 100 zł 

od transakcji 

0 zł 0 zł 

2.1.2 do 2 000 zł 100 zł 300 zł 

2.1.3 powyżej 2 000 zł 150 zł 400 zł 

2.2 Dla osób nieposiadających rachunku bankowego w Banku: 

2.2.1 do 2 000 zł 

od transakcji 

300 zł 600 zł 

2.2.2 powyżej 2 000 zł 400 zł 800 zł 

1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku  
lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 
 
 

TAB. 11  USŁUGA BLIK 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem Usługi BLIK: 

2.1 
Bezgotówkowe transakcje dokonywane za pośrednictwem Usługi 
BLIK 

od transakcji 0 zł 

2.2 Wypłata gotówki w bankomatach: 

2.2.1 
w bankomatach Banku Spółdzielczego w Miliczu 
Uwaga: Lista bankomatów dostępna jest na stronie  
internetowej Banku www.bsmilicz.com.pl. 

od transakcji 

 
0 zł 

2.2.2 

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

0 zł 

2.2.3 w innych bankomatach w kraju 0 zł  

 
 

TAB.12 CZYNNOŚCI KASOWE W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

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

2. 
Polecenie przelewu w walucie obcej  
(wysyłanie 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: 

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

4.2. 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępo-
wanie 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, 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 
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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 do 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 w Miliczu. 
5) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1, 2, 3. 

 
 

TAB.13 USŁUGI RÓŻNE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie na wniosek Klienta kopii dokumentu wpłaty gotówkowej    50 zł 

2. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji  
stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom,  
organom i instytucjom, określonym w np. 105 ust. 1 i 2 Prawa 
bankowego1) 

od usługi 
 45 zł  

lub na zasadach  
wzajemnych 

3. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 

3.1 Krajowego 

za stronę 

10 zł 

3.2 Zagranicznego 15 zł 

4. 

Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji 
Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych  
w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem  
określonym w np. art. 105a ust. 4 Prawa bankowego lub upływem 
okresy dostawczego (np. art. 6 ustawy o ochronie informacji  
niejawnych) 

od usługi 

stawka za standardową  
pojedynczą korektę danych wg 

obowiązującego cennika BIK S.A. 
+ 50 zł 

5. 
Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości  
Uwaga: Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

jednorazowo 60 zł 

6. 
Odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 
Uwaga: Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 

jednorazowo 40 zł 

7. 
Poszukiwanie rachunków - na nazwisko jednej osoby, zlecone 
przez składającego zapytanie2) 

od zapytania 50 zł 

8. 
Opłata za przyjęcie i przekazanie do ekspertyzy zniszczonych 
banknotów 

jednorazowo 50 zł 

1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w np. art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec BS Milicz zasadę 
wzajemności bez opłaty. 

2) Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. Podana stawka uwzględnia wartość podatku VAT. 
 


