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Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

polecenie przelewu wewn ętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego
dostawcę;

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Bank Spółdzielczy we Wschowie pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Taryfą oplat i prowizji pobieranych przez Bank Spóldzielczy we
Wschowie za czynności bankowe dla gospodarstw rolnych, podmiotow prowadzących działalność gospodarczą oraz innych jednostek organizacyjnych" 

Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

Przez określenia użyte w niniejszej taryfie należy rozumieć:

Pakiety przeznaczone są dla następujących grup klientów:

MÓJ BIZNES PLUS   - dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, działalność  zarobkową na własny rachunek, w tym również osób prowadzących gospodarstwa rolne oraz 
wspólników spółek cywilnych

BIZNES KONTO PLUS  - dla pozostałych podmiotów instytucjonalnych innych niż w pkt 1) 

sporz ądzenie zestawienia transakcji płatniczych – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w
ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej;

Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania
poszczególnych kart płatniczych.

indywidualne dane uwierzytelniaj ące – zabezpieczenie, przy użyciu którego Bank uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym, w szczególności token, hasło SMS,  karta chipowa, PIN do 
karty chipowej.

Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku
klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

polecenie zapłaty  – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;

Przesłanki i tryb zmiany taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego we Wschowie 

W umowie strony mogą inaczej określić zasady lub stawki pobieranych opłat.

§ 2

powiadamianie SMS  – usługa polegająca na przekazywaniu komunikatów dotyczących rachunku płatniczego za pośrednictwem wiadomości SMS;

polecenie przelewu SEPA – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli
obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA);

polecenie przelewu w walucie obcej – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek
płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro;

wpłata gotówki  – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek bankowy za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy;

wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku bankowego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

obsługa karty debetowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (zwanej dalej „ustawą”),
jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty obciąża saldo rachunku płatniczego płatnika;

polecenie przelewu  – usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej;

obsługa karty kredytowej – usługa umożliwiająca płatnikowi korzystanie z karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy, jeżeli kwota każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty pomniejsza
ustalony limit kredytowy; 

prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych klienta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie
z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego;

SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) – zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

wydanie karty płatniczej  – usługa polegająca na wydaniu karty płatniczej, o której mowa w art. 2 pkt 15a ustawy;

wydanie za świadczenia o posiadanym rachunku płatniczym – usługa polegająca na wydaniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zaświadczenia z informacjami o rachunku płatniczym;

zlecenie stałe  – usługa inicjowania przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.

transgraniczna transakcja płatnicza przy u życiu karty debetowej do płatno ści gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego na terytorium innego państwa
członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy;

usługa bankowo ści elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności
bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku;

transgraniczna transakcja płatnicza przy u życiu karty debetowej do płatno ści bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty
debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty;
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Mój Biznes Plus 
/Rachunek Bieżący  

(podstawowy i pomocniczy)

Biznes Konto Plus/  
Rachunek Bieżący 

(podstawowy i pomocniczy)

Rachunek Bieżący dla wspólnot 
mieszkaniowych oraz instytucji 
niekomercyjnych (podstawowy i 

pomocniczy założony od 

01.01.2021r) 

dla osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą, działalność  

zarobkową na własny 

rachunek, w tym również 

osób prowadzących 

gospodarstwa rolne oraz 

wspólników spółek cywilnych

wspólnoty mieszkaniowe, instytucje 

niekomercyjne

1. Prowadzenie rachunku bankowego 
miesięcznie za każdy 

rachunek*

20,00zł/10,00 zł2            

(0,00 zł za pierwsze 6 

miesięcy)          

50,00 zł 10,00 zł

a) pomocniczego na kredyty związane z funduszami strukturalnymi kwartalnie 20,00 zł 25,00 zł

b) rachunku VAT1 miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2. Wpłata gotówki 

a)
dokonywana na rachunek w placówce BS Wschowa w tym w formie 

zamkniętej 
0,00 zł  0,5% nie  mniej niż 10zł 0,4% nie mniej niż  5,00 zł 

b)
dokonywana na rachunek bankowy w urządzeniu samoobsługowym 

BS Wschowa 
0,00 zł

0,20% nie mniej niż 

3,50zł/0,00zł 3
0,20% nie mniej niż 3,50zł/0,00zł 3

c)
w bilonie w formie otwartej (placówka przyjmuje tylko bilon 

posortowany nominałowo)
0,00 zł 4% nie mniej niż 10zł 4% nie mniej niż 10zł 

d) wpłata gotówki dokonywana w formie zamkniętej do wrzutni 0,00 zł 0,15% nie mniej niż 5,00zł 0,15% nie mniej niż 5,00zł 

3.
 Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce BS 
Wschowa 

naliczana od wypłacanej 

kwoty
0,00 zł  0,5% nie  mniej niż 10zł  0,3% nie mniej niż 8,00zł 

4.  Polecenie przelewu wewnętrznego 

a) złożone w placówce BS Wschowa 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

b) złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5. Polecenie przelewu zewnętrznego 
5.1 złożone w placówce BS Wschowa

a)  na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa 10,00 zł 10,00 zł 6,00 zł

b) dokonywanych na rzecz US 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

c)
na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - 

realizowanych w systemie Express Elixir

d)
na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - 

realizowanych w systemie SORBNET

5.2 złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej

a) na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

b) dokonywane na rzecz US 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

c)
na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - 

realizowanych w systemie Express Elixir

d
na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - 

realizowanych w systemie SORBNET

6. Zlecenia stałe 

6.1 złożenie dyspozycji zlecenia stałego

a) za pośrednictwem bankowości elektronicznej

b) w placówce BS Wschowa

6.2 realizacja dyspozycji złożonej w placówce BS Wschowa

a) na rachunek w tym samym banku

b) na rachunek w innym banku 

c) z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa

d) z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa

6.3
realizacja dyspozycji złożonej za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej 

a) na rachunek w tym samym banku

b) na rachunek w innym banku 

6.4 modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego 
a) za pośrednictwem bankowości elektronicznej

b) w placówce BS Wschowa

6.5 odwołanie zlecenia stałego 
a) za pośrednictwem bankowości elektronicznej

b) w placówce BS Wschowa

7.
Zawiadomienie o braku środków na realizację zlecenia 
stałego

za każde zawiadomienie

8. Polecenie zapłaty 
a) realizacja z rachunku płatnika 

b)
odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na 

rachunku płatnika 
0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

9. Czeki w obrocie krajowym

a) potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

b)
przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych do 

inkasa

c)
wydanie książeczki, czeków gotówkowych i rozrachunkowych 

posiadaczowi rachunku bankowego

10. Wyciągi

a)
miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 1 raz 

w miesiącu i odbierany w oddziale Banku

b)
wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 1 raz 

w miesiącu i odbierany w oddziale Banku

c)
miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 raz w 

miesiącu na adres korespondencyjny

d)
wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 raz w 

miesiąc na adres korespondencyjny
za każdą przesyłkę

e) wyciąg z konta w postaci elektronicznej w formacie JPK za każdy wyciąg

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

za każdy wyciąg

za każdy przelew

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdą dyspozycję

0,00 zł

10,00 zł

25,00 zł

         I. RACHUNKI BANKOWE

50,00 zł

20,00 zł

25,00 zł

naliczana od wpłacanej 

kwoty

za każdy przelew

1,00 zł

30,00 zł

30,00 zł

0,00 zł

8,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Tryb pobierania opłaty

20,00 zł

0,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

10,00 zł

4,00 zł

1,00 zł

10,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

4,00 zł
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Mój Biznes Plus 
/Rachunek Bieżący  

(podstawowy i pomocniczy)

Biznes Konto Plus/  
Rachunek Bieżący 

(podstawowy i pomocniczy)

Rachunek Bieżący dla wspólnot 
mieszkaniowych oraz instytucji 
niekomercyjnych (podstawowy i 

pomocniczy założony od 

01.01.2021r) 

11. Likwidacja rachunku bankowego 
a) rachunku głównego

b) rachunku pomocniczego

12. Za otwarcie akredytywy krajowej
za każdą dyspozycję, 

naliczana od kwoty 

dyspozycji

13. Zmiana/modyfikacja karty wzorów podpisów
za każdą zmianę / 

modyfikację

14. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia za każde zestawienie

opłata równa kosztowi listu 

poleconego za 

potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych 

Poczta Polska S.A. 

30,00 zł 30,00 zł

15. Usługa płatności masowych

a) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo

b) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny

16. Zmiana pakietu rachunku 
a) bez kredytu w rachunku płatniczym 

b) z kredytem w rachunku płatniczym 

17.
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 

takiego dokumentu
za każdą dyzpozycję 0,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

18.

Czynności niestandardowe np. wyjaśnienie szczegółów płatności, 

zapytanie skierowane do innych banków, odzyskanie środków na 

wniosek klienta, w wyniku podania przez niego nieprawidłowego 

identyfikatora odbiorcy 

za każdą czynność 

1. Udostępnienie systemu 0,00 zł

2. Dostęp do Banku Internetowego miesięcznie

50,00 zł (30,00 zł Wspólnoty 

Mieszkaniowe oraz instytucje 

niekomercyjne)

3. Dodanie nowego użytkownika do systemu 50,00 zł

4.
Modyfikacja uprawnień użytkownika systemu ( niezależnie od 

zakresu zmian ) 
50,00 zł

5. Wydanie czytnika do karty mikroprocesorowej (chipowa)

a) wydanie pierwszego czytnika do karty 0,00 zł

b) wydanie kolejnego czytnika do karty 90,00 zł

6. Wydanie karty mikroprocesorowej (chipowa)

a) wydanie pierwszych dwóch kart 0,00 zł

b) wydanie kolejnej karty 40,00 zł

7.  Zniszczenie lub uszkodzenie karty mikroprocesorowej (chipowa) 40,00 zł

8. Zastrzeżenie karty mikroprocesorowej (chipowa) 0,00 zł

9. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do Banku Internetowego 0,00 zł

10. Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda 

11.
Opłata za przekazywanie SMS Kod (służący do logowania oraz 

autoryzacji transakcji )
za każdy wysłany SMS 0,20 zł

12. Opłata za obsługę  aplikacji Token Mobilny miesięcznie 

13.
Powiadomienie SMS o zalogowaniu się do  Bankowości 

elektronicznej 
za każdą dyspozycję

1,00 zł

0,10 zł

1 opłata pobierana jednorazowo w przypadku udostępnienia pasywnego dostępu do rachunku bieżącego lub pomocniczego

0,00 zł

6,00 zł

0,00 zł

powyżej dwóch 

użytkowników - za 

każdego użytkownika, za 

każdą czynność 

0,00 zł

0,00 zł

Korporacyjna

0,20 zł

         II. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Tryb pobierania opłaty Detaliczna

0,00 zł/25,00 zł1

1 Rachunek VAT – wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego (bieżącego i pomocniczego) dla którego założony został rachunek VAT.
2  10,00 zł pod warunkiem wpływu na rachunek min. 4.000,00 zł  w danym miesiącu kalendarzowym. Wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku w poprzednim miesiącu 

kalendarzowym z wyłączeniem wpłat gotówkowych, przelewów między własnymi rachunkami klientów, rozliczenia depozytów terminowych oraz wypłat kredytów i pożyczek.Opłaty miesięczne nie 

są pobierane w miesiącu rozpoczęcia korzystania z usługi świadczonej przez BS Wschowa 

30,00 zł

 0,15 zł za każdą wypłatę, pobierana zbiorczo raz dziennie 

50,00 zł

100,00 zł
za każdą  zmianę

20,00 zł

20,00 zł

0,20% nie mniej niż 150,00 zł

3  opłata promocyjna w wysokości 0,00zł do 31.03.2021r 

20,00 zł

25,00 zł

Od dnia wypowiedzenia umowy rachunku -nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku. 

*Opłaty miesięczne za prowadzenie rachunku pobierane są 25 dnia każdego miesiąca; opłata za rachunek założony po 25-tym dniu miesiąca - bez opłaty za dany miesiąc; opłata za 

rachunek zlikwidowany do 25-go dnia miesiąca - bez opłaty za dany miesiąc
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Tryb pobierania opłaty
Mastercard 
Business

Visa Business Mastercard

karta walutowa z 
funkcją zbliżeniową

świadczeniowa

1. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.

a) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

b) 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 25,00 zł

3.

rocznie z góry za każdy rok 

ważności karty, do kart , do 

których liczone są obroty opłata 

pobierana z dołu za rok lub 

miesiąc poprzedni

7,00 zł/5,00 zł4 7,00 zł/5,00 zł4 30,00 zł 25,00 zł

4. za każdą dyspozycję

5. od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

6.

a) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł2

b) 3 % min. 5,00 zł 3 % min. 5,00 zł 1,50 EUR; 2 USD; 1 GBP

c) 5,00 zł 5,00 zł 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

d) 3 % min. 10,00 zł 3 % min. 10,00 zł
3% min. odpowiednio 1,50 

EUR; 2 USD; 1 GBP

e) 4% min 10,00 zł 4% min 10,00 zł 
3% min. odpowiednio 1,50 

EUR; 2 USD; 1 GBP

7. naliczana od wypłacanej kwoty 3% min.5,00 zł 3% min.5,00 zł 1,50 EUR; 2 USD; 1 GBP

8.
za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji
1,50 zł 1,50 zł

0,50 EUR; 0,50 USD; 0,50 

GBP

9. za każdy nowy numer 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

10.
a) 4,50 zł 6,00 zł 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

b) 7,00 zł 7,00 zł 1,50 EUR; 2 USD; 1 GBP

11.

a) 0,00 zł 0,00 zł
0,25 EUR; 0,30 USD; 0,20 

GBP

b) 1,00 zł 1,00 zł 1 EUR; 1 USD; 1 GBP

12. miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

13. za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

14. od każdej transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

15.
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

bez opłat 3%

16. za każde upomnienie / wezwanie

17. za każdą przesyłkę 55,00 zł 55,00 zł 55,00 zł

18. za każdą dyspozycję
wg indywidualnie 

uzgodnionych stawek  

19.
naliczana zgodnie z regulaminem 

funkcjonowania kart 

kredytowych i umową

20. za każde przekroczenie

21. za każdą kartę 10,00 zł 10,00 zł

5 0,00 zł opłata promocyjna obowiązuje do dnia 31.03.2021
6 Europejski Obszar Gospodarczy -  obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.

Przekroczenie limitu kredytowego 50,00 zł

1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2  dotyczy tylko wypłat sieci SGB

Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 50,00 zł

3 60,00 zł rocznie z góry za każdy rok ważności karty (pierwszej i wznowionych), opłata nie pobierana w pierwszym roku użytkowania pierwszej karty
4 opłata miesięczna- niższa opłata obowiązuje, jeżeli zostaną wykonane operacje bezgotówkowe w poprzednim miesiącu min. 1000,00 zł

Opłata za wznowienie karty 

Zasilenie rachunku karty

Opłata za wysłanie upomnienia lub wezwania do spłaty 

zadłużenia w przypadkach określanych w umowie o kartę

 w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność 

gospodarczą w tym rolników i 

wspólników spółek cywilnych 

opłata równa kosztowi listu 

poleconego za potwierdzeniem 

odbioru wg Cennika Usług 

Pocztowych Poczta Polska S.A., w 

przypadku pozostałych podmiotów 

– opłata wynosi 30,00 zł

Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie 

w ciągu 3 dni roboczych)
55,00 zł

Transakcje bezgotówkowe 0,00 zł

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji 

dokonanej w walucie innej niż PLN
bez opłat 

Zestawienie transakcji przesyłanych do Klienta 0,00 zł

Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie 

Klienta
5,00 zł

4,50 zł 7,00 zł

Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach

banków SGB
za każde sprawdzenie

innych, niż wskazanych w lit.a

10,00 zł 10,00 złWydanie nowego numeru PIN

Zmiana PIN w bankomatach

banków SGB

za każdą zmianę

4,50 zł 4,50 zł

innych, niż wskazane w lit.a

Transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty 

debetowej do płatności gotówkowych (na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG 6) 

4 % min. 10,00 zł 3,00 zł

Wypłata gotówki w ramach usługi cash back

4 % min. 10,00 zł 5,00 zł

w kasach innych niż wskazane w lit. c     (przy użyciu 

terminala POS)1 4 % min. 10,00 zł 3 % min. 10,00 zł 

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw 

członkowskich EOG 6)
4 % min. 10,00 zł 3 % min. 4,50 zł

Opłata za wypłatę gotówki

w bankomatach SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków 

spółdzielczych

za każdą wypłatę, pobierana w 

dniu rozliczenia operacji 

naliczana od wypłacanej kwoty

4 % min. 10,00 zł 0,00 zł

w bankomatach innych, niż wskazane w lit.a 4 % min. 10,00 zł 3,00 zł

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)1

 Obsługa karty 60,00 zł3 25,00 zł

Zastrzeżenie karty 0,00 zł

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat 

gotówki na wniosek Klienta
0,00 zł

duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 
za każdą kartę

50,00 zł 25,00 zł

nowej karty w miejsce utraconej 50,00 zł 25,00 zł

Wydanie karty (głównej lub dołączonej) 60,00 zł/0,00 zł 5

Wydanie 

         III. KARTY PŁATNICZE Mastercard Mastercard

Rodzaj karty debetowa z funkcją zbliżeniową
kredytowa z funkcją 

zbliżeniową 
przedpłacona z 
funkcją zbliżeniową
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Tryb pobierania opłaty

1. za każdą dyspozycję

2. jednorazowo

3.  miesięcznie 25 dnia każdego miesiąca

4.

5. miesięcznie

6.

7. jednorazowo

8. miesięcznie

Tryb pobierania opłaty

I.

1.

2.

3.

a)

b) za każdy przelew

4.

a)

b)

II.

1.

2.

3. za każdy aneks 

4.

jednorazowo w dniu  złożenia wniosku, w 

przypadku zawarcia umowy, opłata zaliczana 

jest na poczet opłaty za otwarcie i 

prowadzenie otwartego/zamkniętego 

mieszkaniowego rachunku powierniczego, w 

przypadku niezawarcia umowy opłata nie jest 

zwracana

0,00 zł

Udostępnienie i korzystanie z systemu Platforma Walutowa

Otwarcie i prowadzenie otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (opłata wzrasta o 

0,01% za każdą wypłatę z rachunku powyżej 4 wypłat dla przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania inwestycyjnego)

         IV. CZYNNOŚCI W OBROCIE DEWIZOWYM OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

Skup i sprzedaż walut obcych

Otwarcie rachunku bankowego

Prowadzenie rachunku bankowego 0,00 zł

Likwidacja rachunku przed upływem 3 miesięcy od daty otwarcia

na rachunek w BS Wschowa

30,00 zł

Usługa SMS-SALDO 24H wysyłane po każdej zmianie salda 6,00 zł

Sporządzanie wyciągów bankowych/przekazywanie pocztą wyciągów bankowych (raz w miesiącu) 0,00 zł

LOKATY TERMINOWE

1 opłata pobierana w przypadku udostępnienia dostępu pasywnego do rachunku, gdy Klient posiada w banku tylko rachunek walutowy

Udostępnienie pasywnego systemu Detalicznego Banku Internetowego  do rachunku walutowego

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

Wpłaty gotówkowe na rachunek 0,00 zł

Wypłaty gotówkowe na rachunek 0,00 zł

25,00 zł1

0,00 zł

2 0,00 zł opłata promocyjna obowiązuje do dnia 31.03.2021r.
Uwaga: Prowizje i opłaty za czynności w obrocie bezgotówkowym wykonywane na rzecz Klientów BS przez bank zrzeszający obciążają Klienta w wysokości określonej w aktualnie obowiązującej Taryfie prowizji i opłat za 

czynności bankowe obowiązujące w SGB - Banku S.A. w Poznaniu. O wyskości poszczególnych opłat i prowizji Klient zostanie poinformowany przez złożeniem dyspozycji.

0,00 zł

na rachunek w innym Banku 4,50 zł

Mój Biznes Plus                        
(w walucie obcej) 

Pozostali Klienci 

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł 20,00 zł/0,00 zł  2 

Uwaga: miesięczna opłata pobierana z rachunku walutowego przeliczana wg kursu średniego 

opłata podstawowa  0,15% 

wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania 

inwestycyjnego, nie mniej niż 

4.500,00 zł 

opłata podstawowa  0,30% 

wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania 

inwestycyjnego, nie mniej niż 

6.000,00 zł 

         V. LOKATY TERMINOWE ORAZ MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE

Przelew z rachunku lokaty terminowej

Ustanowienie blokady / cesji na zabezpieczenie 
wierzytelności na rachunku lokaty terminowej na rzecz

za każdą dyspozycję
0,00 zł

50,00 zł

Zmiany w umowie o prowadzenie otwartego/zamknietego mieszkaniowego rachunku 

powierniczego, wymagające zawarcia aneksu do umowy
1 000,00 zł

MIESZKANIOWE RACHUNKI POWIERNICZE 

BS Wschowa

innych podmiotów

Opłata za rozpatrzenie wniosku o otwarcie i prowadzenie otwartego/zamkniętego mieszkaniowego 

rachunku powierniczego 
1 000,00 zł

Inwestycja finansowana 
kredytem w BS Wschowa 

Inwestycja finansowana ze 
środków własnych 

Dewelopera

jednorazowo w dniu podpisania umowy

opłata podstawowa 0,30 % 

wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania 

inwestycyjnego, nie mniej niż 

6.000,00 zł 

opłata podstawowa 0,50 % 

wartości przedsięwzięcia 

deweloperskiego/zadania 

inwestycyjnego, nie mniej niż 

8.000,00 zł 

Otwarcie i prowadzenie zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego
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1.

a)

b)

c)

2.

2.1

3.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

4.

5.

6.

7.

8.

a)

 -

 -

 -

 -

9.

a)

10.

11.

płatna w dniu złożenia wniosku/zlecenia, nie podlega 

zwrotowi w przypadku odmowy zawarcia umowy o kredyt / 

o pożyczkę /ramowej limitu kredytowego na kredyty 

obrotowe/ o udzielenie gwarancji /ramowej gwarancji   lub 

rezygnacji Klienta z podpisania umowy

powyżej 5.000 zł do 50.000 zł kwoty kredytu / pożyczki / limitu 

kredytowego/ gwarancji /limitu gwarancji

Prowizja z tytułu udzielenia / odnowienia kredytu w tym:

OBOWIĄZUJĄCA STAWKA         VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty

Za przyjęcie wniosku kredytowego / wniosku o udzielenie pożyczki / wniosku kredytowego o limit kredytowy na kredyty obrotowe/ zlecenia 

udzielenia gwarancji / zlecenia udzielenia limitu na gwarancje (za wyjątkiem kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR, kredytów z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk))

50,00 zł

od 1,00 % do 3,00%, nie mniej niż 250,00 zł

kredytów preferencyjnych z pomocą ARIMR* linie RR, Z, PR, K01, K02, MRcsk           

powyżej 500 000 zł kwoty kredytu / pożyczki /limitu 

kredytowego/gwarancji / limitu gwarancji

150,00 zł
powyżej 50.000 zł do 500 000 zł kwoty kredytu / pożyczki 

/limitu kredytowego/ gwarancji / limitu gwarancji

kredytu Unijnego SGB od 1,00% do 3,00%, nie mniej niż 250,00 zł

za każdy odpis 100,00 zł

od 1,50% do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

kredytu inwestycyjnego, w tym kredytu  inwestycyjnego - 

ZIEMIA oraz kredytu technologicznego

300,00 zł

naliczana od kwoty udzielonego / odnowionego kredytu, 

płatna najpóźniej w dniu uruchomienia środków lub w dniu 

odnowienia kredytu, nie podlega zwrotowi w przypadku 

niewykorzystania kredytu; prowizja jest także płatna w 

przypadku braku postawienia kredytu/transzy kredytu do 

dyspozycji Kredytobiorcy na skutek okoliczności, za które 

ponosi on odpowiedzialność

od 2,00 % do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

pozostałe kredyty od 1,00 % do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

kredytu obrotowego na zakup środków do produkcji rolnej 

za każdą operację, opłata pobierana jest przez bank 

(domicyliat) od głównego dłużnika wekslowego 
100,00 zł

Oprotestowanie weksla
 200,00 zł + koszty opłat notarialnych oraz 

opłat pocztowych 

kredytu udzielonego dla Wspólnoty Mieszkaniowej

od 2,00% do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

naliczana od kwoty przyznanego limitu kredytowego na 

kredyty obrotowe; płatna najpóźniej w dniu podpisania 

umowy ramowej, a w przypadku niewykorzystania  

przyznanego limitu nie jest zwracana; prowizja jest także 

płatna w przypadku braku postawienia limitu kredytowego 

na kredyty obrotowe do dyspozycji Kredytobiorcy na skutek 

okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność

od 1,50%  do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

pożyczki hipotecznej

2,00 %, nie mniej niż 250,00 zł

udzieleniem ulgi w spłacie w tym od 0,50% do 3,00%, nie mniej niż 250,00 zł

za prolongatę w spłacie do 1 m-ca 0,50 %, nie mniej niż 250,00 zł

Za wydanie na wniosek Klienta oraz na zapytanie z innych banków zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 

bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient nie figuruje jako dłużnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

UWAGA!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

W przypadku wydawania zaświadczenia w celu przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Krajowym Ośrodku 

Wsparcia Rolnictwa pobiera się opłatę w wysokości 50% stawki 

od każdego zaświadczenia 200,00 zł

Za czynności związane z**

od 1,00 % do 3,00%, nie mniej niż  250,00 zł

za prolongatę w spłacie powyżej 6 m-cy 3,00 %, nie mniej niż 250,00 zł

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, 

rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział 

specjalny produkcji rolnej

 od 300,00 zł do 1 000,00 zł

naliczana od kwoty prolongowanej, płatna jednorazowo
za prolongatę w spłacie do 3 m-cy 1,00 %, nie mniej niż 250,00 zł

300,00 zł

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty min 350,00 zł

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, 

rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział 

specjalny produkcji rolnej

od 300,00 zł do 1 000,00 zł

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty min 500,00 zł

Za czynności związane:

za każdą inspekcję  - dotyczy osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, 

rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział 

specjalny produkcji rolnej

 od 200,00 zł  do 1.000,00 zł

min. 300,00 zł

od każdego wniosku, na podstawie indywidualnej decyzji od 300,00 zł do 1.000,00 zł

za każdą inspekcję - dotyczy pozostałych podmiotów

za każdą inspekcję  - dotyczy osoby fizycznej prowadzącej 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, 

rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział 

specjalny produkcji rolnej

za każdą inspekcję - dotyczy pozostałych podmiotów

od kredytu obrotowego "Plus"

Prowizja z tytułu udzielenia:

od 1,00% do 3,00%, nie mniej niż 250,00 zł

Za wydanie oceny sytuacji ekonomicznej (zdolności kredytowej) podmiotu na jego wniosek

od 1,50% do 4,00% nie mniej niż 250,00zł

naliczana od kwoty udzielonego kredytu / udzielonej 

pożyczki, płatna najpóźniej w dniu uruchomienia środków, 

nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania 

kredytu / pożyczki; prowizja jest także płatna w przypadku 

braku postawienia kredytu/pożyczki/transzy 

kredyty/transzy pożyczki do dyspozycji 

Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy na skutek okoliczności, za 

które ponosi on odpowiedzialność

2,00%

kredytu na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych od 1,50% do 4%, nie mniej niż 250,00 zł

"AGROKREDYTU" od 1,50% do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

b) inną zmianą harmonogramu spłaty kredytu / pożyczki lub odsetek

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty

za prolongatę w spłacie do 6 m-cy

min. 300,00 zł

b) zmiana zabezpieczenia kredytu / pożyczki

2.2 od kredytu w rachunku bieżącym

naliczana od kwoty udzielonego / odnowionego kredytu, 

płatna w dniu postawienia kredytu do dyspozycji 

Kredytobiorcy lub w dniu odnowienia kredytu, nie podlega 

zwrotowi w przypadku niewykorzystania kredytu; prowizja 

jest także płatna w przypadku braku postawienia kredytu 

do dyspozycji Kredytobiorcy na skutek okoliczności, za 

które ponosi on odpowiedzialność

limitu kredytowego na kredyty obrotowe

Za wydanie odpisu umowy o kredyt / pożyczkę / udzielenie 

gwarancji lub aneksu do umowy

w razie niezapłacenia prowizję pobiera Bank (domicyliat) od 

głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla albo od 

banku, który zdyskontował weksel

Za obsługę weksli do zapłaty, inkaso weksli itp.

c) inne warunki umowy

Za zmianę na wniosek Klienta innych warunków umowy kredytu / pożyczki niż wskazanych w punkcie 8 wymagających zawarcia aneksu do 

umowy**

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, 

rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział 

specjalny produkcji rolnej

podwyższenie kwoty kredytu naliczana od kwoty podwyższenia, płatna jednorazowo

min. 200,00 zł

od 300,00 zł do 1000,00 zł
b) z inspekcją nieruchomości w związku ze złożonym wnioskiem o zmianę warunków umowy

a)
z inspekcją nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu / pożyczki / gwarancji oraz z przeprowadzeniem inspekcji na terenie 

budowy przed wypłatą transzy kredytu/ po zakończeniu budowy/w ramach monitoringu
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OBOWIĄZUJĄCA STAWKA         VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty

12.

a) 

b) 

14. 

a) 

b)

15.

16. 

17.

18.

19.

20.

23.

25.

26.

27.

28.

30.

32.

33.

a)

b)

200,00 zł

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej, rolnicy prowadzący gospodarstwo 

rolne lub dział specjalny produkcji rolnej

50,00 zł

21.
Za sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia przez Kredytobiorcę/Pożyczkobiorcę/Zleceniodawcę  polisy ubezpieczeniowej, 

operatu szacunkowego, zaświadczeń i innych  dokumentów, wynikających z umowy kredytu/pożyczki (z wyłączeniem dokumentów, o 

których mowa w pkt. 22) 

od każdego wezwania za każdy zakończony 30-dniowy 

okres opóźnienia, pierwsza opłata jest pobierana po 30 

dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie 

kredytu / pożyczki / o  udzielenie gwarancji lub w 

wysłanym do Klienta piśmie, kolejne po każdym następnym 

30-dniowym okresie opóźnienia

wg kosztu Poczty Polskiej SA  - cena za 

przesyłkę poleconą ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej, rolnicy prowadzący gospodarstwo 

rolne lub dział specjalny produkcji rolnej

 pozostałe podmioty

22.
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 

wspólnicy spółki cywilnej, rolnicy prowadzący gospodarstwo 

rolne lub dział specjalny produkcji rolnej

wg kosztu Poczty Polskiej SA  - cena za 

przesyłkę poleconą ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

13. Za sporządzenie i wysłanie upomnienia / wezwania do zapłaty w przypadkach określonych w umowie 

od każdego upomnienia / wezwania do zapłaty

Za sporządzenie i wysłanie wezwania do dostarczenia dokumentów finansowych  związanych z monitoringiem kredytu / pożyczki/ 

gwarancji w przypadkach określonych w umowie 

** W przypadku jednoczesnej zmiany kilku warunków umowy, określonych w pkt 8 oraz w pkt 9 lit. a), b), c) , pobierana jest jedna opłata (najwyższa z wymienionych).

wg kosztu Poczty Polskiej SA  - cena za 

przesyłkę poleconą ze zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru 

za każdy wniosek od 300,00 zł do 500,00 zł

kredyt/pożyczka o wartości powyżej 500 000 zł za każdy wniosek od 500,00 zł do 1 000,00 zł

Za sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek Kredytobiorcy/Pożyczkobiorcy

         VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

2,00%, nie mniej niż 250,00 zł

Za wydanie promesy udzielenia kredytu / pożyczki / gwarancji za każdą promesę 1,00 %, nie mniej niż 1 000,00 zł 

0,1% nie mniej niż 500,00 zł

Za przygotowanie na wniosek Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy lub Poręczyciela informacji dotyczących księgowań operacji kredytowych w 

rozbiciu na daty i wysokości wpłat, spłat kredytu / pożyczki lub odsetek dotyczących

 od każdego wezwania za każdy zakończony 30-dniowy 

okres opóźnienia, pierwsza opłata jest pobierana po 30 

dniach kalendarzowych po terminie określonym w umowie 

kredytu / pożyczki / o  udzielenie gwarancji lub w 

wysłanym do Klienta piśmie, kolejne po każdym następnym 

30-dniowym okresie opóźnienia

roku bieżącego 150,00 zł

 pozostałe podmioty

kredyt /pożyczka o wartości do 500  000 zł

od 1,50% do 2,50%, nie mniej niż 250,00 zł

Za wypłatę gwarancji naliczana od kwoty wypłaconej gwarancji 0,50%, nie mniej niż 500,00 zł

lat poprzednich za każdy rok 200,00 zł

Za zmianę warunków gwarancji za każdą zmianę, naliczana od kwoty czynnej gwarancji  0,50%, nie mniej niż 500,00 zł

Za wystawienie gwarancji

pobierana od kwoty czynnej gwarancji, naliczana za każde 

rozpoczęte 3 m-ce od daty wystawionej gwarancji płatna z 

góry w pierwszym dniu okresu prowizyjnego

Wycofanie zlecenia wystawienia gwarancji lub aneksu od każdej gwarancji od 300,00 zł do 1 000,00 zł

Wystawienie gwarancji na wzorze innym niż standardowo stosowany w banku opłata dodatkowa do ust. 1 i 15 300,00 zł

Za wydanie duplikatu gwarancji bankowej za każdy duplikat 500,00 zł

24. Opłata za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości

za każdy wniosek złożony przez osobę fizyczną prowadzącą 

działalność gospodarczą, wspólników spółki cywilnej, 

rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne lub dział 

specjalny produkcji rolnej, od kwoty pozostałej do spłaty

0,1% nie mniej niż 250,00 zł

za każdy wniosek złożony przez  pozostałe podmioty, od 

kwoty pozostałej do spłaty

Opłata za wydanie duplikatu dokumentu zezwalającego na zwolnienie zabezpieczenia od każdego duplikatu 150,00 zł

150,00 zł pozostałe podmioty

Za sporządzenie umowy ugody na spłatę zadłużenia
naliczana od kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty, płatna 

jednorazowo

Prowizja za gotowość

Za sporządzenie umowy przejęcia długu
naliczana od kwoty przejmowanego zadłużenia, płatna 

jednorazowo
od 1,00% do 4,00%, nie mniej niż 250,00 zł

Za sporządzenie oraz wysłanie kompletu wniosku o wpis zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów od jednej umowy zastawu 50,00 zł

29.

Prowizja za administrowanie kredytem / pożyczką

Pobierana od pożyczek hipotecznych oraz kredytów inwestycyjnych na działalność 

gospodarczą i rolniczą udzielanych od 01.01.2011 r. (za wyjątkiem kredytów 

preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację 

inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, 

kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych 

rolników (linia MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz kredytów na finansowanie 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych)

pobierana jest od kwoty zadłużenia z tytułu kredytu / pożyczki ustalonego na dzień 1 stycznia 

danego roku, w którym jest pobierana; płatna jest 15 stycznia każdego roku za poprzedni rok 

kalendarzowy, z zastrzeżeniem, iż dla umów zawartych w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 

danego roku pierwsza prowizja płatna jest 15 stycznia następnego roku od dnia zawarcia umowy 

a dla umów zawartych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia danego roku pierwsza prowizja płatna 

jest nie wcześniej niż 15 stycznia przypadającego po upływie roku od dnia zawarcia umowy

0,25%, nie mniej niż 100,00 zł i nie więcej niż 

1.000,00 zł

0,005%

b)

od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą oraz kredytów dla wspólnot 

mieszkaniowych udzielanych od 01.11.2020 r. (za wyjątkiem kredytów w 

rachunku bieżącym, kredytów płatniczych, kredytów preferencyjnych z dopłatą do 

oprocentowania z ARiMR, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków 

rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk))

pobierana jest od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu 

za każdy dzień po upływie 7 dni od daty postawienia do dyspozycji zgodnie z umową kredytową 

kwoty kredytu / transzy kredytu do dnia poprzedzającego wypłatę kredytu / transzy kredytu lub 

rezygnację z kredytu/transzy kredytu; płatna jest każdorazowo w dniu wypłaty niewykorzystanej 

kwoty kredytu / transzy kredytu lub w dniu rezygnacji z kredytu oraz pierwszego dnia roboczego 

każdego miesiąca kalendarzowego

0,006%

pobierana jest od postawionej do dyspozycji a niewykorzystanej kwoty kredytu / transzy kredytu 

za każdy dzień po upływie 30 dni od daty postawienia do dyspozycji zgodnie z umową kredytową 

kwoty kredytu / transzy kredytu do dnia poprzedzającego wypłatę kredytu / transzy kredytu lub 

rezygnację z kredytu/transzy kredytu; płatna jest każdorazowo w dniu wypłaty niewykorzystanej 

kwoty kredytu / transzy kredytu lub w dniu rezygnacji z kredytu  oraz pierwszego dnia roboczego 

każdego miesiąca kalendarzowego

31.

Prowizja rekompensacyjna

Za wcześniejszą spłatę pobierana od pożyczek hipotecznych oraz kredytów 

inwestycyjnych na działalność gospodarczą i rolniczą udzielanych od 22.09.2011 

r. (za wyjątkiem kredytów preferencyjnych z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, 

kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą 

kapitału - Symbol CSK, kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków 

rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk), kredytów unijnych SGB oraz 

kredytów na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych)

naliczana od spłaconej przed terminem części lub całości kredytu / pożyczki, płatna jednorazowo 

w dniu dokonania przedterminowej spłaty;

prowizja nie jest pobierana, jeżeli spłata w kwocie wynikającej z harmonogramu spłaty kredytu / 

pożyczki nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie; w przypadku 

kredytów technologicznych prowizja nie jest pobierana za przedterminową spłatę kredytu 

pochodzącą z premii technologicznej

 w 1-3 roku kredytowania / spłaty pożyczki - 

2,00%, nie mniej niż 200,00 zł

 w kolejnych latach kredytowania  spłaty 

pożyczki - 1,00%, nie mniej niż 200,00 zł 

0,03% w stosunku miesięcznym

* Suma wszystkich prowizji i opłat związanych z kredytem preferencyjnym z pomocą ARiMR nie może przekroczyć stawki prowizji za udzielenie kredytu wskazanej w taryfie. 

Prowizja z tytułu obsługi dopłat ARiMR

od kredytów z dopłatami do oprocentowania z ARiMR udzielanych od 18.09.2012r. do 

31.12.2014r., naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia 

miesiąca następującego po upływie kwartału kalendarzowego 

0,03% w stosunku miesięcznym

Prowizja za obsługę kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z 

częściową spłatą kapitału - symbol CSK

od kredytów udzielanych od 01.10.2013r. do 31.12.2014r.
naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca 

następującego po upływie kwartału kalendarzowego 

0,016%  w stosunku miesięcznymod kredytów udzielanych od 18.09.2012r. do 30.09.2013r.
naliczana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu, pobierana do 10 dnia miesiąca 

następującego po upływie kwartału kalendarzowego 

a)

od kredytów na działalność gospodarczą i rolniczą oraz kredytów dla wspólnot 

mieszkaniowych udzielanych od 17.01.2011 r. do 31.10.2020r. (za wyjątkiem 

kredytów w rachunku bieżącym, kredytów płatniczych, kredytów preferencyjnych 

z dopłatą do oprocentowania z ARiMR, kredytów na realizację inwestycji w 

gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału - Symbol CSK, kredytów z 

częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia 

MRcsk))
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Tryb pobierania opłaty

1.

a)

b)

2.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3. za każde sporządzenie

4.

a)

b)

5.
naliczana od kwoty powyżej wartości 

wymagającej awizowania

6. za każde zastrzeżenie 

7. naliczana od wymienianej kwoty

8. od każdego spadkobiercy

9.

a)

b)

10. za każdą stronę 

         VII. INNE OPŁATY I PROWIZJE OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach

za każdą wpłatędo kwoty 1.000 zł 6,00 zł

powyżej 1.000 zł 0,80%

Za sporządzenie odpisu / kopii

wyciągu z rachunku bankowego

za każde sporządzenie

10,00 zł

wyciągu z rachunku bankowego z lat poprzednich 20,00 zł

jednego dowodu do wyciągu w tym wydanie potwierdzenia dokumentu sporządzonego przez Bank 

Internetowy
10,00 zł

jednego dowodu do wyciągu z lat poprzednich 20,00 zł

historii rachunku za rok bieżący 30,00 zł

historii rachunku za lata poprzednie - za każdy rok 50,00 zł

umowy rachunku bankowego 30,00 zł

Opłaty nie pobiera się w przypadku

 - gdy w roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis jedyną operacją było dopisanie odsetek

 - gdy odpis sporządzany jest na zlecenie Sądu lub Prokuratury dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów

Sporządzenie na wniosek klienta zaświadczeń, opinii oraz innych pism związanych z obsługą produktów 

bankowych
100,00 zł

Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku w kwocie wymagającej 
awizowania ogłoszonej w komunikacie Banku

w przypadku podjęcia gotówki
naliczana od kwoty do wypłaty

0,00 zł

w przypadku niepodjęcia przygotowanej przez Bank gotówki  0,25% nie mniej niż 250,00 zł

Wypłata środków bez awizowania z rachunków prowadzonych w PLN i innych walutach* 0,25% nie mniej niż 250,00 zł

Przyjęcie zastrzeżenia dokumentu tożsamości 20,00 zł

Opłata za wytworzenie i udostępnienie zbiorczej informacji o rachunkach z Centralnej 
Informacji prowadzonej przez KIR S.A.

24,60 zł

 0,60 % nie mniej niż 20,00 zł 

40,00 zł

Wymiana krajowych znaków pieniężnych, wymagających liczenia, sortowania lub paczkowania

Realizacja dyspozycji spadkobierców

Zarząd BS we Wschowie może ustalić indywidualne stawki opłat i prowizji inne niż określone w niniejszej Taryfie opłat i prowizji.

* Bank może odmówić wypłaty środków kiedy suma wypłat w danym dniu roboczym przekracza kwotę wymagającą awizowania.

** maksymalna wysokość opłaty 45,00zł 

5,00 zł

odbiór zbiorczej informacji o rachunkach w Placówce banku 0,00 zł

Udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową komornikom sądowym - opłatę pobiera się od 

podmiotu wnioskującego o udzielenie takiej informacji.
5,00 zł **

wysyłka na adres korespondencyjny zbiorczej informacji o rachunkach

za każdą dyspozycję
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Tryb pobierania 
opłaty

Mój Biznes 
/Rachunek Bieżący                                                           

(podstawowy i 
pomocniczy)

Biznes 
Konto/Rachunek 

Bieżący                                     
(podstawowy i 
pomocniczy)

Konto EXTRA ZUS

osoby fizyczne 

prowadzące 

jednoosobową 

działalność 

gospodarczą / 

instytucje 

niekomercyjne 

przedsiębiorstwa, 

spółki prywatne, 

spółdzielnie,przedsię

biorcy indywidualni / 

jednostki budżetowe

rachunek 

przeznaczony do 

regulowania  

płatności  składek 

ZUS

1.
miesięcznie za 

każdy rachunek

10,00 zł /0,00 zł za 

pierwsze 6 miesięcy 2             50,00 zł 0,00 zł

a) kwartalnie 15,00 zł 15,00 zł

b) miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2.

a)
 0,4% nie mniej niż  

8,00zł 

 0,4% nie mniej niż 

8,00zł 

 0,3% nie mniej niż  

4,00zł   

b)
 0,15% nie mniej niż  

2,00zł 

c)

d)

3.
naliczana od 

wypłacanej kwoty

 0,3% nie mniej niż  

8,00zł  

 0,3% nie mniej niż  

8,00zł  

 0,15% nie mniej niż  

4,00zł  nie więcej niż 

200,00 zł 

4.

a) 3,00 zł 3,00 zł

b) 0,00 zł 0,00 zł

5.

5.1

a) 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł

b) 0,00 zł
6,00 zł ( 0,00 zł z 

Biznes Konto) 

c)

d)

5.2

a) 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

b)
1,00 zł ( 0,00 zł z Mój 

Biznes)

1,00 zł ( 0,00 zł z 

Biznes Konto)

c)

d

6.

6.1

a)

b)

6.2

a)

b)

c)

d)

6.3

a)

b)

6.4

a)

b)

7.
za każde 

zawiadomienie

         VIII. RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY

Rachunek Bieżący 
dla rolników/ 
AGRO KONTO                                                      

(podstawowy i 
pomocniczy)

AGRO Konto 
Młody Rolnik 
(podstawowy i 
pomocniczy)

Rachunek 
Bieżący dla 
wspólnot 

mieszkaniowych 
(podstawowy i 
pomocniczy)

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność rolniczą

osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność rolniczą 

do 40 roku życia 

wspólnoty 

mieszkaniowe 

0,4% nie mniej niż  

5,00 zł 

Prowadzenie rachunku bankowego 30,00 zł kwartalnie 0,00 zł 10,00 zł

pomocniczego na kredyty związane z funduszami 

strukturalnymi
15,00 zł 15,00 zł

0,15% nie mniej niż 5,00zł 

rachunku VAT1 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wpłata gotówki 

dokonywana na rachunek w placówce BS Wschowa w tym w 

formie zamkniętej 

naliczana od 

wpłacanej kwoty

 0,4% nie mniej niż  

8,00 zł 

 0,4% nie mniej niż 

8,00 zł 

Wypłata gotówki z rachunku dokonywana w placówce 
BS Wschowa 

 0,3% nie mniej niż 

8,00zł

0,3% nie mniej niż  

8,00zł  

 0,3% nie mniej niż 

6,00zł 

Polecenie przelewu wewnętrznego 

dokonywana na rachunek bankowy w urządzeniu 

samoobsługowym BS Wschowa 
0,15% nie mniej niż 2,00zł/0,00 zł 3

w bilonie w formie otwartej ( placówka przyjmuje tylko bilon 

posortowany nominałowo )
4% nie mniej niż 10,00 zł 

wpłata gotówki dokonywana w formie zamkniętej do wrzutni

złożone w placówce BS Wschowa
za każdy przelew

3,00 zł 3,00 zł

złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - 

realizowanych w systemie Express Elixir

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa - 

realizowanych w systemie SORBNET

Polecenie przelewu zewnętrznego 

za każdy przelew

złożone w placówce BS Wschowa

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa

dokonywanych na rzecz US 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

10,00 zł

25,00 zł

3,00 zł

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł

0,00 zł

dokonywane na rzecz US 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wchowa - 

realizowanych w systemie Express Elixir

złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wchowa - 

realizowanych w systemie SORBNET

Zlecenia stałe 

złożenie dyspozycji zlecenia stałego

na rachunki prowadzone w innych bankach niż BS Wschowa

za każdy przelew

1,00 zł
1,00 zł ( 5 szt. w m-

cu 0,00 zł )
1,00 zł

za pośrednictwem bankowości elektronicznej

za każdą 

dyspozycję

0,00 zł

w placówce BS Wschowa 4,00 zł

realizacja dyspozycji złożonej w placówce BS Wschowa

na rachunek w tym samym banku 4,00 zł

na rachunek w innym banku 4,00 zł

z tytułu spłat kredytów w BS Wschowa 0,00 zł

z tytułu ubezpieczenia wykupionego w BS Wschowa 0,00 zł

realizacja dyspozycji złożonej za pośrednictwem bankowości 

elektronicznej

10,00 zł

na rachunek w tym samym banku
za każdą 

dyspozycję

0,00 zł

na rachunek w innym banku 1,00 zł

modyfikacja dyspozycji zlecenia stałego 

za pośrednictwem bankowości elektronicznej
za każdą 

dyspozycję

0,00 zł

w placówce BS Wschowa 4,00 zł

Zawiadomienie o braku środków na realizację zlecenia 
stałego

5,00 zł

25,00 zł
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Tryb pobierania 
opłaty

Mój Biznes 
/Rachunek Bieżący                                                           

(podstawowy i 
pomocniczy)

Biznes 
Konto/Rachunek 

Bieżący                                     
(podstawowy i 
pomocniczy)

Konto EXTRA ZUS         VIII. RACHUNKI WYCOFANE Z OFERTY

Rachunek Bieżący 
dla rolników/ 
AGRO KONTO                                                      

(podstawowy i 
pomocniczy)

AGRO Konto 
Młody Rolnik 
(podstawowy i 
pomocniczy)

Rachunek 
Bieżący dla 
wspólnot 

mieszkaniowych 
(podstawowy i 
pomocniczy)

8.

a)

b)

9.

a)

b)

c)

10.

a)

b)

c)

d)
za każdą 

przesyłkę

e) za każdy wyciąg

11.

a) 10,00 zł

b) 10,00 zł

12.

za każdą 

dyspozycję, 

naliczana od 

kwoty dyspozycji

13. za każdą zmianę

14.
za każde 

zestawienie

15.

a) jednorazowo

b)

16.

a) za każdą zmianę

b) za każdą  zmianę 50,00 zł

17.
za każdą 

dyzpozycję 

18. miesięcznie

19. miesięcznie 

20. miesięcznie 

Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 
mającego moc takiego dokumentu

20,00 zł

1,00 zł

odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków 

na rachunku płatnika 
5,00 zł

Czeki w obrocie krajowym

potwierdzenie czeku gotówkowego i rozrachunkowego

za każdą 

dyspozycję

Polecenie zapłaty 

realizacja z rachunku płatnika 
za każdą 

dyspozycję

30,00 zł

przyjęcie czeków rozrachunkowych i gotówkowych składanych 

do inkasa
30,00 zł

wydanie książeczki, czeków gotówkowych i rozrachunkowych 

posiadaczowi rachunku bankowego
20,00 zł

Wyciągi

Zmiana / modyfikacja karty wzorów podpisów

Za sporządzenie i wysłanie upomnienia

Usługa płatności masowych

bez kredytu w rachunku płatniczym 

Za otwarcie akredytywy krajowej

opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności 

masowych

0,20% nie mniej niż 150,00 zł

wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany częściej niż 1 

raz w miesiąc na adres korespondencyjny

wyciąg z konta w postaci elektronicznej w formacie JPK 

Likwidacja rachunku bankowego 

10,00 zł

50,00 zł

rachunku głównego 20,00 zł

rachunku pomocniczego

Usługa SMS-SALDO wysyłane w dniu następnym po zmianie 

salda

0,00 zł

5,00 zł

0,00 zł

20,00 zł

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany 

1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku

za każdy wyciąg
wyciąg z konta w formie papierowej udostępniany częściej niż 

1 raz w miesiącu i odbierany w oddziale Banku

miesięczny wyciąg z konta w formie papierowej przesyłany 1 

raz w miesiącu na adres korespondencyjny

3  opłata promocyjna w wysokości 0,00zł do 31.03.2021r 

Opłaty kwartalne za prowadzenie rachunku  pobierane są 30-go dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał kalendarzowy.

Jeśli rachunek otwierany jest po 30-tym dniu pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego to opłaty nie pobiera się za dany kwartał. 

Uzyskanie na hasło telefonicznej informacji o stanie rachunku

4 3,00 zł do rachunku AGRO Konto Młody Rolnik

20,00 zł

30,00 zł

50,00 zł

Opłaty miesięczne za prowadzenie rachunku pobierane są 25 dnia każdego miesiąca; opłata za rachunek założony po 25-tym dniu miesiąca - bez opłaty za dany miesiąc; opłata za rachunek zlikwidowany do 25-go dnia 

miesiąca - bez opłaty za dany miesiąc

6,00 zł

3,00 zł

100,00 zł

Od dnia wypowiedzenia umowy rachunku -nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku. 

1 Rachunek VAT – wszystkie opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego (bieżącego i pomocniczego) dla którego założony został rachunek VAT.

Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT.

2  opłata promocyjna w wysokości 0,00zł za pierwszych 6 miesięcy prowadzenia rachunku dotyczy tylko nowych klientów. 

0,00 zł

opłata za wpłatę na rachunek wirtualny ustalana indywidualnie z Klientem

6,00 zł / 3,00 zł 4

Zmiana pakietu rachunku 

z kredytem w rachunku płatniczym 

Usługa SMS-SALDO 24H  wysyłane po każdej zmianie salda
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Tryb pobierania opłaty VISA BUSINNESS Electron MasterCard Business VISA BUSINESS MASTERCARD

przedpłacona- karta bez 

funkcji zbliżeniowej

1. za każdą kartę 0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł2

2.

a) 20,00 zł 20,00 zł

b) 40,00 zł 40,00 zł

3.

rocznie z góry za każdy rok ważności 

karty, do kart , do których liczone są 

obroty opłata pobierana z dołu za 

rok lub miesiąc poprzedni

6,00 zł/4,00 zł 3 6,00 zł/4,00 zł 3 7,00 zł/5,00 zł3

4. za każdą dyspozycję

5. od każdej zmiany

6.

a)

b) 3 % min. 3,50 zł 3 % min. 3,50 zł 3 % min. 3,50 zł 3,00 zł

c) 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł

d) 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 10,00 zł 3 % min. 4,50 zł 

e) 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 4,50 zł 3 % min. 10,00 zł  3 % min. 4,50 zł 

7. naliczana od wypłacanej kwoty 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł 3,00 zł

8.
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

9.

a) 4,50 zł 4,50 zł

b) 2,00 zł 2,00 zł

10.

11.

a) 4,50 zł 4,50 zł 6,00 zł 4,50 zł

b)

12.

a)

b)

13. miesięcznie

14. za każde zestawienie

15.

16.
naliczana od kwoty transakcji, 

pobierana w dniu rozliczenia operacji
3% bez opłat 3%

17. za każdą przesyłkę

         VIII a. KARTY PŁATNICZE do rachunków 
wycofanych

Rodzaj karty debetowa z funkcją zbliżeniową

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

Wydanie karty ( głównej lub dołączonej)

Wydanie 

8,00 zł

0,00 zł

5,00 zł

3,00 zł

1,00 zł

0,00 zł

7,00 zł

duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 

za każdą kartę

nowej karty w miejsce utraconej 

45,00 zł

Obsługa karty

Zastrzeżenie karty

Zmiana limitów operacji bezgotówkowych 
lub wypłat gotówki na wniosek Klienta

Opłata za wypłatę gotówki

w bankomatach SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych 

banków spółdzielczych

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji naliczana od 

wypłacanej kwoty

w bankomatach innych, niż wskazane w lit.a

w kasach banków SGB (przy użyciu terminala 

POS)1

w kasach innych niż wskazane w lit. c     (przy 

użyciu terminala POS)1

w bankomatach za granicą (poza terytorium 

państw członkowskich EOG 4)

Transgraniczna transakcja płatnicza przy 
użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych (na terytorium innego 
państwa członkowskiego EOG4) 

Wypłata gotówki w ramach usługi cash 
back

Wydanie pierwszego numeru PIN

wysłany na adres do korespondencji

za każdy numer PINwysłany na telefon w formie SMS

Wydanie nowego numeru PIN

Zmiana PIN w bankomatach

banków SGB

za każdą zmianę

innych, niż wskazane w lit.a

Sprawdzenie salda rachunku w 
bankomatach

banków SGB

za każde sprawdzenie

innych, niż wskazanych w lit.a

Zestawienie transakcji przesyłanych do 
Klienta

Przesłanie ponownego zestawienia 
transakcji na życzenie Klienta

Transakcje bezgotówkowe

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie 
transakcji dokonanej w walucie innej niż 
PLN

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

3 opłata miesięczna- niższa opłata obowiązuje, jeżeli zostaną wykonane operacje bezgotówkowe w poprzednim miesiącu  min. 500 zł ; 0,00 zł - do AGRO Konto Młody Rolnik, karta z wizerunkiem AGRO zwolniona 

z opłaty za użytkowanie gdy zostaną  wykonane  operacje bezgotówkowe w poprzednim miesiącu na łączną kwotę min. 500,00 zł
4 Europejski Obszar Gospodarczy -  obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z wyjątkiem Szwajcarii.

1 pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS
2 opłata zawiera wydanie karty i numeru PIN
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