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ZAKRES OPERACJI I USŁUG BANKOWYCH PRZEDSTAWIONYCH W „TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 

BANKU SPÓŁDZIELCZEGO   W NAROLU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH” ZWANEJ DALEJ TARYFĄ 

DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – REZYDENTÓW I 

NIEREZYDENTÓW. 
 

 
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  

 
1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Narolu 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 Banku 

Spółdzielczym w Narolu 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 Spółdzielczego w Narolu 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 

Spółdzielczy w Narolu  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…” Zarząd ustala indywidualnie 

wysokość pobieranych opłat i prowizji 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. Prowizja od kredytów dla klientów strategicznych może być negocjowana , dla kredytów z terminem spłaty poniżej 1 roku może ulec 

zmniejszeniu  
9. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych wyjątkiem  ustaleń nie mniej niż 

… nie więcej niż …. 
10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

- wpłat i wypłat z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków 
oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

- wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Narolu oraz wypłat 
kredytów realizowanych w gotówce, 

- wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy 
przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 

- operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Narolu z zakładem pracy, 
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca 

należności, 
- wpłat środków z kredytu w dniu jego wypłaty,  
- wpłat z tytułu zawieranych za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Narolu polis ubezpieczeniowych, 
- środków gromadzonych na kontach charytatywnych. 

11. 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. 

12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku 
Spółdzielczego w Narolu.  W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank 
Spółdzielczy w Narolu  z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)  obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich 
braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 

13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej.  
14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku Spółdzielczego w Narolu  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 Narolu . 

15. Rachunki walutowe zakładane są wyłącznie dla klientów Banku posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub 
podstawowy rachunek płatniczy. 

16. * W momencie ukończenia przez Posiadacza rachunku 26 roku życia rachunek zostanie zamieniony na ROR Aktywny. 
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 Rozdział I.  
RACHUNKI  DEPOZYTOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 I. RACHUNEK  OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY  ROR ROR Aktywny 

1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku  Bez opłat  7,00zł/miesięcznie 
3. Wpłata gotówki na rachunek   Bez opłat 

    4. 1) Wpływy bezgotówkowe na rachunek - zewnętrzne 
2) Wpływy bezgotówkowe na rachunek – wewnętrzne 
     - za wyjątkiem przelewów wykonanych poprzez bankowość 
internetową oraz transakcji przewalutowania 

0,25 % nie więcej niż 70,00 zł 
0,25 % nie więcej niż 70,00 zł 

Bez opłat 

Bez opłat 
 

5. Wypłata gotówki z rachunku  Bez opłat 
6. Przelew na rachunek:  

1)  bankowy prowadzony w BS Narol 
2)  bankowy prowadzony w innym banku krajowym - Elixir 
3)  US 
4)  prowadzony w innym banku krajowym - Sorbnet  
5)  wymieniony w pkt. 1, 2, 3 w bankowości internetowej 
6) bankowy prowadzony w innym banku krajowym – Express Elixir  
    w bankowości elektronicznej 

4,00 zł 
4,00 zł 
4,50 zł 

25,00 zł 
0,70 zł 

 
5,00 zł 

7 Zlecenie stałe:  
1) realizacja zlecenia stałego, 
2) realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej, 

        3)     zmiana/odwołanie zlecenia stałego. 

4,00 zł 
0,70 zł 

Bez opłat 
8 Polecenie zapłaty:  

1) realizacja z rachunku dłużnika, 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 

3,00 zł 

2) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, Bez opłat 
3) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym 

Bez opłat 

9 System bankowości internetowej  
1) Aktywacja usługi    Bez opłat 
2) Korzystanie z systemu bankowości internetowej Bez opłat 
3) Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu Bez opłat 
4) SMS/mobileNet 0,20 zł/Bez opłąt 
5) Wydanie pełnej instrukcji obsługi  50,00 zł 

10. Sporządzenie wyciągu rachunku jednorazowo w dniu sporządzenia Bez opłat 
11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:  

1) telefonicznie na hasło– opłata miesięczna, 5,00 zł 
2) przekazywane w formie komunikatu SMS:  

a) przy wybranych opcjach: operacje uznania i wolne środki Bez opłat 
b) w innych przypadkach 0,20 zł/SMS 

3) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie 
komunikatu SMS. 

5,00 zł 

12. Realizacja czeku gotówkowego:   
1) w jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i 
ich jednostkach organizacyjnych. 

Bez opłat 

2) w bankach – stronach Porozumienia z dnia 11.07.1990 r. max. 0,50%, min. 2,50 zł 
13. Potwierdzenie czeku – od każdego czeku. Bez opłat  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 II. RACHUNEK  OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY  JUNIOR do ukończenia 26 roku życia* 

1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku  Bez opłat  
3. Wpłata gotówki na rachunek   Bez opłat 

    4. Wpływy bezgotówkowe  Bez opłat 
5. Wypłata gotówki z rachunku  Bez opłat 
6. Przelew na rachunek:  
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1)  bankowy prowadzony w BS Narol 
2)  bankowy prowadzony w innym banku krajowym - Elixir 
3)  US 
4)  prowadzony w innym banku krajowym - Sorbnet  
5)  wymieniony w pkt. 1, 2, 3 w bankowości internetowej 
6) bankowy prowadzony w innym banku krajowym – Express Elixir  
    w bankowości elektronicznej 

4,00 zł 
4,00 zł 
4,50 zł 

25,00 zł 
0,00 zł 

 
5,00 zł 

7 Zlecenie stałe:  
3) realizacja zlecenia stałego, 
4) realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej, 

        3)     zmiana/odwołanie zlecenia stałego. 

4,00 zł 
0,00 zł 

Bez opłat 
8 Polecenie zapłaty:  

1) realizacja z rachunku dłużnika, 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 

3,00 zł 

2) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, Bez opłat 
3) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym 

Bez opłat 

9 System bankowości internetowej  
1) Aktywacja usługi    Bez opłat 
2) Korzystanie z systemu bankowości internetowej Bez opłat 
3) Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu Bez opłat 
4) SMS/mobileNet 0,20 zł/Bez opłąt 
5) Wydanie pełnej instrukcji obsługi  50,00 zł 

10. Sporządzenie wyciągu rachunku jednorazowo w dniu sporządzenia Bez opłat 
11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:  

1) telefonicznie na hasło– opłata miesięczna, 5,00 zł 
2) przekazywane w formie komunikatu SMS:  

c) przy wybranych opcjach: operacje uznania i wolne środki Bez opłat 
d) w innych przypadkach 0,20 zł/SMS 

3) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie 
komunikatu SMS. 

5,00 zł 

12. Realizacja czeku gotówkowego:   
1) w jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i 
ich jednostkach organizacyjnych. 

Bez opłat 

2) w bankach – stronach Porozumienia z dnia 11.07.1990 r. max. 0,50%, min. 2,50 zł 
13. Potwierdzenie czeku – od każdego czeku. Bez opłat  
14. Wydanie blankietów czeków -  za jeden blankiet. 1,00 zł 
14. Wydanie blankietów czeków -  za jeden blankiet. 1,00 zł 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 III. PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY    
1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 
3. Wpływy gotówkowe i bezgotówkowe na rachunek  Bez opłat 
4. Pakiet 5 przelewów krajowych w miesiącu, w tym realizacja zlecenia 

stałego w Banku 
( z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego/polecenia przelewu 
SEPA/ polecenia przelewu w walucie obcej) 
Przelewy krajowe, realizacja zlecenia stałego   poza ww. pakietem są 
związane z opłatami wskazanymi w niniejszym dokumencie. 

Bez opłat 

5. Pakiet 5 wypłat na terenie Polski kartą debetową wydaną do 
Podstawowego Rachunku Płatniczego z innych bankomatów niż 
bankomaty Grupy BPS 
Wypłaty karta debetową w innych bankomatach  na terenie Polski poza 
ww. pakietem są związane z opłatami wskazanymi w niniejszym 
dokumencie. 

Bez opłat 

6. Wypłata gotówki z rachunku  Bez opłat 
7. Przelew na rachunek:  
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1)  bankowy prowadzony w BS Narol 
2)  bankowy prowadzony w innym banku krajowym - Elixir 
3)  US 
4)  prowadzony w innym banku krajowym - Sorbnet  
5)  wymieniony w pkt. 1, 2, 3 w bankowości internetowej 
6) bankowy prowadzony w innym banku krajowym – Express Elixir  
    w bankowości elektronicznej 

4,00 zł 
4,00 zł 
4,50 zł 

25,00 zł 
0,70 zł 

 
5,00 zł 

8. Zlecenie stałe:  
1) realizacja zlecenia stałego, 
2) realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej, 

        3)     zmiana/odwołanie zlecenia stałego. 

4,00 zł 
0,70 zł 

Bez opłat 
9. Polecenie zapłaty:  

1) realizacja z rachunku dłużnika, 
Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika 

3,00 zł 

2) odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty, Bez opłat 
3) odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 
rachunku dłużnika na rachunek w innym banku krajowym 

Bez opłat 

10. System bankowości internetowej  
1) Aktywacja usługi    Bez opłat 
2) Korzystanie z systemu bankowości internetowej Bez opłat 
3) Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu Bez opłat 
4) SMS/mobileNet  0,20 zł/Bez opłat 
5) Wydanie pełnej instrukcji obsługi  50,00 zł 

11. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:   
1) telefonicznie na hasło– opłata miesięczna 5,00 zł 
2) przekazywane w formie komunikatu SMS:  

a) przy wybranych opcjach: operacje uznania i wolne środki Bez opłat 
b) w innych przypadkach 0,20 zł/SMS 

3) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie 
komunikatu SMS. 

5,00 zł 

12. Sporządzenie wyciągu rachunku jednorazowo w dniu sporządzenia Bez opłat 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 IV. RACHUNEK  OSZCZĘDNOŚCIOWY W  ZŁOTYCH    
1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 
3. Wpływy gotówkowe i bezgotówkowe na rachunek  Bez opłat 
4. Pierwsza operacja w miesiącu (wypłata lub przelew zewnętrzny lub 

przelew wewnętrzny) 
Bez opłat 

5. Druga i kolejna operacja w miesiącu (wypłata lub przelew zewnętrzny 
lub przelew wewnętrzny) 

10,00 zł 

6. System bankowości internetowej Bez opłat 
7. Przelew zewnętrzny w systemie Sorbnet 25,00 
8. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:  

1) telefonicznie na hasło – opłata miesięczna, 5,00 zł 
2) przekazywane w formie komunikatu SMS:  

a) przy wybranych opcjach: operacje uznania i wolne środki Bez opłat 
b) w innych przypadkach 0,20zł/SMS 

3) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie 
komunikatu SMS. 

5,00 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 V. RACHUNEK  OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUCIE OBCEJ  
1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 
3. Polecenie przelewu wewnętrznego  Bez opłat 
4. Wpłata gotówki Bez opłat 
5. Wypłata gotówki 

Awizowane 3 dni przed wypłatą 
1USD, 1EUR 

6. System bankowości internetowej Bez opłat 
7. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:  

1) telefonicznie na hasło – opłata miesięczna, 5,00 zł 
2) przekazywane w formie komunikatu SMS:  

a) przy wybranych opcjach: operacje uznania i wolne środki Bez opłat 
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b) w innych przypadkach 0,20zł/SMS 
3) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie 
komunikatu SMS. 

5,00 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 VI. RACHUNEK  OSZCZĘDNOŚCIOWY IKE-BS    
1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 
3. Wpływy gotówkowe i bezgotówkowe na rachunek  Bez opłat 
4. Przelew na rachunek:  

1)  bankowy prowadzony w BS Narol 
2)  bankowy prowadzony w innym banku krajowym - Elixir 
3)  prowadzony w innym banku krajowym - Sorbnet  

3,00 zł 
3,00 zł 

25,00 zł 
5. System bankowości internetowej Bez opłat 
6. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:   

1) telefonicznie na hasło– opłata miesięczna, 5,00 zł 
2) przekazywane w formie komunikatu SMS:  

a) przy wybranych opcjach: operacje uznania i wolne środki Bez opłat 
b) w innych przypadkach 0,20zł/SMS 

3)) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie 
komunikatu SMS. 

5,00 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 VII. RACHUNEK  PŁATNY  NA  KAŻDE  ŻĄDANIE  (A’VISTA) 

W  ZŁOTYCH   
 

1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Wydanie książeczki. 15,00 zł 
3. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 
4. 1) Wpływy bezgotówkowe na rachunek - zewnętrzne 

2) Wpływy bezgotówkowe na rachunek – wewnętrzne 
     - za wyjątkiem przelewów wykonanych poprzez bankowość    
       Internetową oraz transakcji przewalutowania 

0,25 % nie więcej niż 70,00 zł 
0,25 % nie więcej niż 70,00 zł 

Bez opłat 

5. Przelew na rachunek: 
1)  prowadzony w BS Narol 
2)  prowadzony w innym banku krajowym - Elixir 
3)  prowadzony w innym banku krajowym Sorbnet  

 
4,00 zł 
4,00 zł 
25,00zł 

6. Przyjęcie wniosku o umorzenie i dyspozycji zastrzeżenia 20,00 zł 
7. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej 15,00 zł 
8. Umorzenie utraconej książeczki 15,00 zł 
9. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 25,00 zł 

10.  Za historię operacji z rachunku 20,00 zł 
11. Likwidacja książeczki. Bez opłat 
12. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku:   

1) telefonicznie na hasło– opłata miesięczna, 5,00 zł 
2) przekazywane w formie komunikatu SMS:  

a) przy wybranych opcjach: operacje uznania i wolne środki Bez opłat 
b) w innych przypadkach 0,20 zł/SMS 

3) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie 
komunikatu SMS. 

5,00 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 VIII. RACHUNEK  TERMINOWYCH  LOKAT 

OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 
 

1. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 
2. Wydanie książeczki. 15,00 zł 
3. Wpłata gotówki na rachunek  Bez opłat 
4. Wypłata gotówki z rachunku  

Uwaga: 

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co 
najmniej 1 dzień przed   dokonaniem wypłaty, 

Bez opłat 

5. Przyjęcie wniosku o umorzenie i dyspozycji zastrzeżenia 20,00 zł 
6. Wystawienie nowej książeczki w miejsce utraconej lub zniszczonej lub 

duplikatu druku potwierdzającego otwarcie terminowej lokaty 
oszczędnościowej 

15,00 zł 
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7. Umorzenie utraconego dowodu zawarcia umowy rachunku 
oszczędnościowego 

15,00 zł 

8. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę 25,00 zł 
9. Likwidacja lokaty Bez opłat 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 IX. RACHUNEK  PŁATNY  NA  KAŻDE  ŻĄDANIE (A’VISTA) 

W ZŁOTYCH DLA  RAD RODZICÓW  I  INNYCH  JEDNOSTEK  
ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ 

 

1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 
2. Prowadzenie rachunku. Bez opłat 
3. Wpłata gotówki na rachunek  Bez opłat 
4. 1) Wpływy bezgotówkowe na rachunek - zewnętrzne 

2) Wpływy bezgotówkowe na rachunek – wewnętrzne 
     - za wyjątkiem przelewów wykonanych poprzez bankowość    
        internetową 

0,25 % nie więcej niż 70,00 zł 
0,25 % nie więcej niż 70,00 zł 

Bez opłat 

5.  Sporządzenie wyciągu rachunku jednorazowo w dniu sporządzenia Bez opłat 
6. Przelew na rachunek: 

1)  prowadzony w BS Narol 
2)  prowadzony w innym banku krajowym - Elixir 
3)  prowadzony w innym banku krajowym Sorbnet  

 
4,00 zł 
4,00 zł 
25,00zł 

7. Wyciąg z konta bankowego:  
8. Wydanie blankietów czeków -  za jeden blankiet.  1,00 zł 

9. Przyjecie zgłoszenia o utracie czeków. 
Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość 
utraconych czeków 

25,00 zł 

10. Likwidacja rachunku. Bez opłat 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 X. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 

RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 
 

1. Blokada środków na rachunku dokonywana na zlecenie klienta 
(nie pobiera się od blokady stanowiącej zabezpieczenie kredytu wobec BS 
Narolu ) 

20,00 zł 

2. Przyjęcie, zmiana dyspozycji zapisu na wypadek śmierci 20,00 zł 
3. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego tytułu – za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia 
egzekucji 

0,5 % nie mniej niż 5,00 zł nie więcej niż 100,00 zł 

4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunku 20,00 zł + vat 
5. 

     
Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń 
bankowych 

20,00 zł + vat 

6. 
 Przyjęcie czeku do inkasa   

1% kwoty czeku nie mniej niż 25,00zł nie więcej niż 
500,00zł 

7. Zamiana rachunku 20,00 zł 
 Rozdział II.  

KARTY BANKOWE 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 I. KARTY DEBETOWE   
1. Wydanie i obsługa nowej karty 35,00 zł 
 Wydanie i obsługa nowej karty – PRP oraz ROR Junior Bez opłat 

2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 35,00 zł 
 Wydanie i obsługa karty wznowionej – Podstawowy rachunek płatniczy Bez opłat 

3. Wydanie duplikatu karty Bez opłat 
4.  Powtórne generowanie i wysyłanie numeru PIN na wniosek użytkownika 

 karty  
10,00 zł 

5.  Czasowa blokada lub odblokowanie karty 12,00 zł 
 
6. 

Płatność kartą:  
a) w punktach handlowo – usługowych w kraju Bez opłat 
b) w punktach handlowo – usługowych za granicą Bez opłat 

 
7. 

Wypłata gotówki:  
a)we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i 
   terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 

Bez opłat 

b) w pozostałych bankomatach w kraju oraz za granicą w EOG 0,4% min. 2,00 zł 
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c) w bankomatach za granicą poza EOG, od kwoty wypłaty 2 % min 10,00 zł 
d) w kasie innego banku w kraju Bez opłat 
e) w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty Bez opłat 

8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Bez opłat 
9. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 

10. Przekazanie wydruku miesięcznego transakcji Bez opłat 
11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 

okres przez niego wskazany 
5,00 zł 

12. Zmiana danych Użytkownika karty Bez opłat 
13. Za korzystanie z karty debetowej  Bez opłat 
14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000,00 zł 
15. Wypłata gotówki w kasie placówki usługowo – handlowej w Polsce 

poprzez usługę Visa Cash back 
Bez opłat 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 II. KARTY KREDYTOWE  
1. Wydanie nowej karty 20,00 zł 
2. Wydanie karty wznowionej 20,00 zł 
3. Wydanie karty dodatkowej 40,00 zł 
4. Wydanie duplikatu karty 20,00 zł 
5. Zmiana numeru PIN w bankomacie 5,00 zł 
 
6. 

Powtórne generowanie i wysyłka numery PIN na wniosek Użytkownika 
karty 

10,00 zł 

 
 

   7. 

Płatność kartą:  
a)   w punktach handlowo – usługowych w kraju Bez opłat 
b)   w punktach handlowo – usługowych za granicą Bez opłat 

 
8. 
 

Wypłata gotówki w bankomatach i kasach  
a)   w kraju 3 % min 5 zł 
b)   za granicą  3 % min 10 zł 

 Sprawdzenie dostępności wolnych środków w bankomacie Bez opłat 
 Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie  Bez opłat 
 Zmiana wysokości dziennego limitu wypłat  
 gotówkowych/bezgotówkowych 

10 zł 

9.  Obsługa karty kredytowej  jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i  
 gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 

c) mniej niż 12 000 zł 
d) co najmniej 12 000 zł 

(Opłata nie jest pobierana w pierwszym roku użytkowania) 

 
 

70 zł 
Bez opłat 

10.  Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 
11.  Przekazanie/wysyłka wydruku miesięcznego transakcji Bez opłat 
12. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za 

okres  przez niego wskazany; ponowne generowanie wyciągu, 
10,00 zł 

13. Opłata za wykonanie przelewu z karty 3% min. 5,00 zł 
14. Zmiana danych użytkownika karty Bez opłat 
15. Opłata za nieterminową spłatę  Bez opłat 
16. Opłata za przekroczenie limitu kredytowego Bez opłat 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 III. KARTY DEBETOWE WALUTOWE  
1. Wydanie karty 0 EUR 
2. Wydanie wznowionej/duplikatu w miejsce utraconej 6 EUR 
3. Obsługa karty debetowej 0 EUR 
4.  Powtórne generowanie i wysyłanie numeru PIN na wniosek użytkownika 

 karty  
1 EUR 

5.  Czasowa blokada lub odblokowanie karty 6 EUR 
 
6. 

Płatność kartą:  
b)w punktach handlowo – usługowych w kraju Bez opłat 
c)w punktach handlowo – usługowych za granicą Bez opłat 

 
7. 

Wypłata gotówki:  
a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 

krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 
Bez opłat 

b) w pozostałych bankomatach w kraju oraz za granicą w EOG 0,4% min. 1 EUR 
c) w bankomatach za granicą poza EOG, od kwoty wypłaty 2 % min 2 EUR  
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8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Bez opłat 
9. Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 

10. Przekazanie wydruku miesięcznego transakcji Bez opłat 
11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 

okres przez niego wskazany 
1 EURO 

12. Zmiana danych Użytkownika karty Bez opłat 
 Rozdział III.  

KREDYTY ZŁOTOWE  
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 I. KREDYTY   
1. Prowizje  

1.1. Prowizja za udzielenie kredytu: 
a)do kwoty 20 tys. zł  
b)powyżej kwoty 20 tys. zł  

 
do 3,00% nie mniej niż 100 zł 

do 2,50 % 
1.2. Prowizja przygotowawcza   do 0,50 % nie mniej niż 10 zł 
1.3. 1. Za wydanie gwarancji bankowej: 

   a)do kwoty 20 tys. zł 
   b)powyżej kwoty 20 tys. zł 
2. Prowizja przygotowawcza  
3. Za każdy rozpoczęty kwartał roku 

 
do 3,00% nie mniej niż 100 zł 

do 2,50%  
do 0,50 % nie mniej niż 10 zł 

0,10% od aktualnej kwoty gwarancji 
2. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych 

lub odsetek). 
0,5% od kwoty prolongowanej nie mniej niż 50,00 zł 

3. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku oszczędnościowo-
rozliczeniowym (od różnicy pomiędzy dotychczasową a nową 
wysokością kredytu). 

1,50 -2,00% 

4. Za sporządzenie aneksu do umowy (płatna jednorazowo od każdego 
aneksu). 

100,00 zł 

5. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej  
Uwaga: 
 -prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji Klienta z kredytu, 

100,00 zł 

6. 
 
 

Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy:  
a) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w roku bieżącym 10,00 zł 
b) gdy spłaty (udzielenia) kredytu dokonano w latach poprzednich (za 
każdy rok) 

10,00 zł 

7. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia 
potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość 
zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych   

20,00 zł + vat 

8. Opłata za badanie wpisów  w księdze wieczystej nieruchomości 30,00 zł 
9. Prowadzenie inspekcji nieruchomości, która ma być przedmiotem 

zabezpieczenia  
Bez opłat 

10. Rozliczenie kredytu obsługiwanego nieterminowo Bez opłat 
11. Opłata za czynności związane ze sprawdzeniem przedmiotu 

zabezpieczenia w rejestrze zastawów  
50,00 zł 

12. Wizyta pracownika Banku w związku z nieterminowo obsługiwanym 
kredytem 

Bez opłat 

13. Przygotowanie wniosku do egzekucji Bez opłat 
14. Wypowiedzenie umowy o kredyt Bez opłat 
15. Spłata rat kredytu w Banku Bez opłat 
16. Wydanie kserokopii umowy o kredyt, umów prawnych zabezpieczeń 

spłaty kredytu 
10,00 zł 

17.  Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis  w księdze wieczystej    
  na koszt kredytobiorcy   

300,00 zł 

18. Zezwolenie na zmiany w nieruchomości stanowiącej przedmiot 
zabezpieczenia i/lub kredytowania 

100,00 zł 

 Rozdział IV. 
INNE USŁUGI 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 I. USŁUGI RÓŻNE   

1. Wydanie kserokopii umowy. 20,00 zł 
2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego w Narolu. na wniosek 

klienta. 
20,00zł + vat 
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3. 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 Spółdzielczego 
w Narolu. zasadę wzajemności Bez opłaty.  

Bez opłat 

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 art.105a 
ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego 
(art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 
2005r.Nr 85,poz.727) 

stawka za standardową pojedynczą  
korektę danych wg obowiązującego  

cennika BIK S.A. + 20,00 zł 

5. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości. 10,00 zł 
6. Prowizja za obsługę reklamacji w witrynie Ognivo 20,00 zł 
7. Opłata za zbiorczą informację o rachunkach jednej osoby prowadzonych 

w bankach i SKOK na terenie Polski 
25,00 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 II. CZYNNOSCI KASOWE  
1. Wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w innych bankach:  

1) czynsz w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaczowie Bez opłat 
2) Elixir 0,5% nie mniej niż 4,00 nie więcej niż 50,00 zł 
3) Sorbnet 0,5% nie mniej niż 4,00 nie więcej niż 50,00 zł + 25,00 zł 
4) Urząd Skarbowy 4,50 zł 

2.  Wpłaty na cele charytatywne Bez opłat 
3. Wymiana banknotów i monet 0,2% nie mniej niż 2,00 zł 
4. Wpłata gotówkowa na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Narol  1,00 zł 
5. Wpłata gotówkowa na rzecz pozostałych jednostek Gminy Narol  1,00 % nie mniej niż 2,00zł 
6. Wypłaty gotówkowe z rachunku nieawizowane 0,05% nie mniej niż 20,00 zł 

 Rozdział V. 
PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 I.PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM  

1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków 
krajowych i zagranicznych 

0,00zł 

2. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym wychodzących  
a) Przelewy SEPA 
b) Przelewy SEPA w bankowości internetowej 

4,00zł 
0,70zł 

c) Polecenie wypłaty/Przelewy regulowany 15,00zł 
d) Realizacja przelewów w trybie pilnym w EURO, USD, GBP i 

PLN: 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej 
zgodnie z pkt c  

 
150,00 zł 

 

e) Polecenie przelewu TARGET / SWIFT 
w EUR w ramach EOG 

25,00 zł 
 

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

0,15% nie mniej niż 20 zł nie więcej niż 100 zł 
 

4. Zlecenie poszukiwania przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie Klienta 

120 zł + koszty banków trzecich 

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

80,00 zł 
 

6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na 
zlecenie Klienta 

120 zł + koszty banków trzecich 

7. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego/rentowego 20,00 zł 
8. Prowizja za przewalutowanie 15,00 zł 

 


