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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w “Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu dla 
klientów instytucjonalnych” zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości 
prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – rezydentów. 
 
 
Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 
 
1. Opłaty i prowizje od posiadacza rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Narolu pobierane są z rachunku 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. 
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. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza z wyjątkiem gdzie ustalono nie mniej niż … nie więcej niż . 
9. Prowizja od kredytów dla klientów strategicznych może być negocjowana , dla kredytów o krótszym terminie spłaty niż  1 rok może ulec 

zmniejszeniu .  
10. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

- wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, 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, 
- wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca 

należności, 
- od rachunków na których gromadzone są środki na cele charytatywne , 
- od środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na  osobnych kontach -nie pobiera się za prowadzenie rachunku, 
- od wpłat środków z kredytu w dniu jego wypłaty.   

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, odnoszą się do 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. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane 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. 

14. Rachunki walutowe zakładane są wyłącznie dla klientów Banku posiadających rachunek bieżący w PLN. 
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 Rozdział I.  
RACHUNKI BANKOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH  
1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego. 15,00 zł 
2. Prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego – kwartalnie  40,00 zł 
3. Wpłata gotówkowa. 0,25% 
4. Wypłata gotówkowa. 0,30% 
5. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących. Bez opłat  
6. Przelew na rachunek:  

  1) w BS Narolu 
  2)  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. Wpływy bezgotówkowe na rachunek  Bez opłat 
 

8. 
Zlecenie stałe:  
  a) realizacja zlecenia stałego, 
  b) realizacja zlecenia stałego w bankowości internetowej, 

4,00 zł 
0,70 zł 

  c) zmiana/odwołanie zlecenia stałego. 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. 

Czeki krajowe:  
 a) wydanie czeków – za jeden czek, 1,00 zł 
 b) potwierdzenie czeku – za jeden czek, Bez opłat 
 c) inkaso czeku, Bez opłat 
 d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Bez opłat 

 
11. 

Udzielenie informacji o rachunku:   
  a) telefonicznie na hasło– opłata miesięczna , 
   Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 

5,00 zł 

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

  c) zmiana numeru telefonu do przekazywania informacji w formie komunikatu SMS. 5,00 zł 
12. Likwidacja rachunku  Bez opłat 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
 II RACHUNEK  ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH  DLA 

ROLNIKÓW 
Agro Agro Aktywny 

1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego. 15,00zł 
2. Prowadzenie rachunku bieżącego/pomocniczego: Bez opłat 30,00zł kwartalnie 
3. Wpłata gotówkowa. Bez opłat 0,25% 
4. Wypłata gotówkowa. Bez opłat 0,30% 
5. Przelew na rachunek:  

  1) w BS Narol 4,00 zł 
  2)  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 

4,00 zł 
4,50 zł 

25,00 zł 
0,70 zł 

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

0,30 % nie 
więcej niż 
70,00 zł 

0,30 % nie 
więcej niż 
70,00 zł 

Bez opłat 

 
Bez opłat 

 

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

4,00 zł 
0,70 zł 

        3)     zmiana/odwołanie zlecenia stałego. Bez opłat 
8. Polecenie zapłaty:  
9. 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. Czeki krajowe:  
 a) wydanie czeków – za jeden czek, 1,00 zł 
 b) potwierdzenie czeku – za jeden czek, Bez opłat 
 c) inkaso czeku, Bez opłat 
 d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Bez opłat 

11. Udzielenie informacji o rachunku:   
  1) telefonicznie na hasło– opłata miesięczna , 
   Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 

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. Likwidacja rachunku  Bez opłat 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 III RACHUNEK  BIEŻACY 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 
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 

 IV RACHUNEK  LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH  
1. Przelew na rachunek:  

  a) złotowy prowadzony w BS Narol Bez opłat 
  b) w innym banku krajowym Bez opłat 

2. Wypłata gotówkowa z rachunku Bez opłat 
3. Wpłata gotówkowa na rachunek Bez opłat 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
 V WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH  

1. Wyciąg z rachunku bankowego: 
- odbierany w BS Narol 

Bez opłat 

2. Sporządzenie wyciągu rachunku jednorazowo w dniu sporządzenia Bez opłat 
3. Historia rachunku – wyciąg  20,00 zł  
4. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego). 20,00 zł  
5. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 20,00 zł + vat 
6. Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z operacjami na rachunkach – od dyspozycji. 20,00 zł + vat 
7. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika. Bez opłat 
8. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. Bez opłat 
9. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego 

salda debetowego, z tytułu inkasa wekslowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie 
kredytowej dokumentów – od każdego wysłanego monitu. 

20,00 zł 

10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu.  
 

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

11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty 
zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: 
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  a) z BS Narol Bez opłat 
  b) z innymi bankami. 50,00 zł 

12. Potwierdzenie wykonania blokady środków. Bez opłat 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 

 
V. BANKOWOŚĆ INTERNETOWA   

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 

 Rozdział II.  
KARTY BANKOWE 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 
 I. KARTY DEBETOWE  
1. Wydanie i obsługa nowej karty 35,00 zł 
2. Wydanie i obsługa karty wznowionej 35,00 zł 
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 Zrzeszenia Banku BPS SA i 

innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 
Uwaga : lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej  
              BPS S.A. 

Bez opłat 

b) w pozostałych bankomatach w kraju oraz za granicą w EOG 0,4% min. 2,00 zł 
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 VISA Classic Debetowa 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 5,00 zł 
b)   za granicą  3 % min 10,00 zł 

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

10 zł 

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

a) mniej niż 50 000 zł 
b) co najmniej 50 000 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:  

 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. 1 EUR 
 c) w bankomatach za granicą poza EOG, od kwoty wypłaty 2 % min 2 EUR  
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 EUR 

12. Zmiana danych Użytkownika karty Bez opłat 
 Rozdział III.  

KREDYTY  
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 

 I. KREDYTY   
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 % 

2. Prowizja przygotowawcza  przy wszystkich kredytach  do 0,50 % nie mniej niż 10 zł 
3. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej. 

Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 
do 0,5% nie mniej niż 100,00 zł 

 
4. 

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%  
do 2,50%  

do 0,50 % nie mniej niż 10 zł 
do 0,10% od aktualnej kwoty 

gwarancji 
5. 

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek). 
do 0,5% od kwoty prolongowanej 

nie mniej niż 50,00 zł 
6. Za sporządzenie aneksu do umowy (płatna jednorazowo od każdego aneksu). 100,00 zł  
7. Zezwolenie na zmiany w nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia i/lub kredytowania 100,00 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
 II. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR  
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1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu udzielonego na podstawie 
zawartej umowy z ARiMR z dnia 31.05.2007 roku z późn. aneksami. 

do 2% do 20000. zł  
do 1,5 % powyżej 20 000 zł 

2. Wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej 
Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu. 

do 0,5% nie mniej niż 100,00 zł 
 

3. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)  

0,5% od kwoty prolongowanej nie 
mniej niż 50,00 zł 

4. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 2 i 3 dokonywanych 
na wniosek klienta – za aneks. 

100,00 zł  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
 III. KREDYTY PŁATNICZE  

1. Prowizja za udzielenie kredytu 1,00% 
2. 

Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek)  
0,5% od kwoty prolongowanej nie 

mniej niż 50,00 zł 
3. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 2 dokonywanych na 

wniosek klienta – za aneks. 
100,00 zł 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 
 IV. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW 

KREDYTOWYCH 
 

1. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość 
zadłużenia lub jego brak, inne. 

20,00 zł + vat 

2. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: 
  a) kredyt o wartości do 500 tys. zł, 150,00 zł 
  b) kredyt o wartości powyżej 500 tys. zł. 300,00 zł 

3. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do 
rozporządzania wskazanym rachunkiem. 

Bez opłat 

4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku  po upływie terminu spłaty oraz 
wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów – od każdego 
wysłanego monitu. 

20,00 zł 

5. Za wydanie dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki lub zastawu 
rejestrowego  

10,00 zł 

6. Opłata za czynności związane ze sprawdzeniem przedmiotu zabezpieczenia w rejestrze zastawów  50,00 zł 
7. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta lub za klienta 100,00 zł 

 
 Rozdział IV.  

USŁUGI RÓŻNE 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 

 USŁUGI RÓŻNE  
1. Wpływy bezgotówkowe wyjaśnione  5,00 zł 
2. Wydanie kserokopii umowy. 10,00 zł 
3. Wydanie opinii o kliencie Banku  (na wniosek klienta). 10,00 zł 
4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym 

bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od 
jednego rachunku. 

100,00 zł 

5. Prowizja za obsługę reklamacji w witrynie Ognivo 20,00 zł 
6. Za zmianę karty wzorów podpisów 20,00 zł 
7. 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  
a) Przelewy SEPA 
b) Przelewy SEPA w bankowości internetowej 

4,00zł 
0,70zł 

c) Polecenie wypłaty/Przelew 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 
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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 

 


