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Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w „Taryfie opłat i  prowizji bankowych Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie 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. 
 

Postanowienia ogólne 

1. Obowiązująca Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe Świętokrzyskiego Banku Spółdzielczego w Jędrzejowie może ulec zmianie w okresie 

obowiązywania, polegającej na obniżeniu lub podwyższeniu opłat i prowizji na zasadach określonych w zapisach Umów zawartych z Bankiem na 

wykonanie danej czynności bankowej lub usługi określonej w Taryfie. 

2. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową zawartą z Bankiem, Bank 

informuje na trwałym nośniku, w szczególności w formie papierowej lub elektronicznej- Kredytobiorcę/Posiadacza Rachunku o zakresie wprowadza-

nych zmian w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. Sposób przekazywania informacji o zmianie Taryfy określa Umowa 

zawarta z Bankiem. 

3. W przypadku, gdy: 

a) Kredytobiorca nie akceptuje proponowanych zmian Taryfy, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu na zasadach określonych w Umowie kredytu, 

informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Taryfy. W takim 

przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu                             

najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 

b)  Posiadacz rachunku bankowego nie akceptuje wprowadzonych zmian do Taryfy, ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian: 

− wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, 

− zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian bez dokonania wypowiedzenia umowy, w takim przypadku Umowa rachunku wygasa z dniem 

poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 

c) Kredytobiorca/Posiadacz rachunku nie zgłosi sprzeciwu wobec proponowanych zmian przed 

proponowaną datą wejścia w życie zmian, Bank uznaje, że Kredytobiorca/Posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. 

 

I  Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych w Świętokrzyskim Banku Spółdzielczym w Jędrzejowie. 

1. Prowizję za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych pobiera się z rachunku w okresach 

miesięcznych, zgodnie z zawartą umową. 

2. Inne opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji ban-

kowej lub wpłacane w gotówce w kasie Banku w dniu dokonania czynności. 

3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być 

pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc . 

4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 
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5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi 

odpowiedzialności. 

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

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

wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobie-

ranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 

9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

− otwarcia rachunków lokat terminowych,  

− wpłat i wypłat lokat terminowych,  

− spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS i jego jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem spłat wg zleceń stałych, 

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

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

11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku 

kredytów i pożyczek udzielonych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami – obowiązują postano-

wienia tych umów a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 

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

przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 

13.  Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 

14. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie a wykonywane przez Bank na życzenie Klienta - Zarząd Banku lub osoba zarządzająca daną jednostka 

organizacyjną Banku może, po 

ustaleniu wcześniej z Klientem, ustalić opłatę wg skalkulowanych lub rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Bank w związku z wykonywaniem 

danej usługi. 

15.  W wyjątkowych sytuacjach: 

− Zarząd Banku może wyrazić zgodę na odstąpienie od pobierania prowizji lub opłaty, 

− Zarząd Banku może wyrazić zgodę na obniżenie prowizji lub opłaty do 50%,  

o ile jest to racjonalnie uzasadnione, na podstawie pisemnego Wniosku złożonego przez klienta. 

16. Nie wprowadza się preferencji przy pobieraniu prowizji i opłat bankowych osób powiązanych organizacyjnie. 

17. Powyższe zasady nie dotyczą umów podpisanych w oparciu o  wygrane przetargi  na obsługę rachunków i odrębnie wynegocjowanych z klientem. 

18. Rachunek bieżący dla instytucji niekomercyjnych to m.in. rachunek prowadzony dla: OSP, KGW, Stowarzyszeń. 
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Tabela 1 Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb 
pobierania 

 
 Rachunek bieżący dla 

instytucji niekomercyjnych  

 
Konto dla biznesu 

 

 

Rachunek bieżący 
rolników indywidualnych 

tzw. „rachunku z 
prowizją od wpływów” 

 
Konto dla Agrobiznesu 

1 Otwarcie rachunku bieżącego jednorazowo 0,00 */20,00 zł 
 

* W przypadku podania 
adresu email do 

przesyłania 
korespondencji związanej 

z rachunkiem 
 

 

0,00 */20,00 zł 
 

* W przypadku podania 
adresu email do 

przesyłania 
korespondencji związanej 

z rachunkiem 

  

0,00 */20,00 zł 
 

* W przypadku podania 
adresu email do 

przesyłania 
korespondencji związanej 

z rachunkiem 
 

0,00 */20,00 zł 
 

* W przypadku podania 
adresu email do 

przesyłania 
korespondencji 

związanej z rachunkiem 

  

1a Otwarcie rachunku pomocniczego jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
2 Prowadzenie rachunku1 miesięcznie 0,00 zł 20 zł  0,00 zł 

 
15 zł  

2a Prowadzenie rachunku 

pomocniczego1 
miesięcznie  0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 Likwidacja rachunku jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

3 System Bankowości Internetowej  
3.2 Dostęp do systemu   

miesięcznie 
0,00 zł  0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3.7 wysłanie hasła jednorazowego za 
pomocą SMS (sms autoryzujący) 

za każdy 
wysłany sms 

0,40 zł 0,40 zł/ 0,20 zł w 
przypadku reprezentacji 

łącznej  

0,40 zł  0,40 zł 

3.8 Odblokowanie dostępu do 
rachunku  na skutek błędnego 
logowania 

każdorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

4 Usługa SMS-BANKING 
4.2 Abonament miesięczny za 

korzystanie z usługi SMS- BANKING 
 

miesięcznie 
3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

 
1 Opłata za prowadzenie konta pobierana jest ostatniego roboczego dnia miesiąca. Nie pobiera się opłaty za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest przez krócej niż                  
10 dni kalendarzowych. 
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- informacji o wpływach na 
rachunek 

5 wpłaty wypłaty 

5.1 Wpłata gotówkowa:  
 
od transakcji 

 

0,00 zł 0,00 zł 

5.2 Wypłata gotówkowa2 0,00 zł 3 operacje w miesiącu 
za 0 zł., od 4-tej 
operacji w miesiącu 
0,5% min. 4 zł. 

0,00 zł 0,00 zł 

5.3 Prowizja od wpływów 
zewnętrznych na rachunek 

od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,50% od wpływów 
zewnętrznych min 4,00 

zł max 300,00 zł 

0,00 zł 

6 Przelewy krajowe 
   Przelew wewnętrzny     

6.1.1 W placówce Banku  
 

 
 

za przelew 
 

4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

6.1.2 W systemie bankowości 
internetowej 
 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

   Przelew zewnętrzny     

6.2.1 W placówce Banku  
za przelew 

6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

6.2.2 Za pośrednictwem bankowości 
internetowej 

 
za przelew 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

6.3 Przelew zewnętrzny w systemie 
SORBNET3 

za przelew 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

7 Przekazy w obrocie dewizowym  zgodnie z Tabelą 2. 
8 Zlecenia stałe 
8.1 Rejestracja/modyfikacja/odwołanie 

zlecenia w placówce Banku 
 
 

8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

 
2 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. 
3 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. Bank 
pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana będzie w 
systemie SORBNET. 
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8.2 Rejestracja/modyfikacja/odwołanie 
zlecenia w bankowości 
internetowej 

 
 
 
 

za zlecenie 
 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.3 realizacja zlecenia w placówce 
Banku na rachunki w ŚBS Jędrzejów 

4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

8.4 realizacja zlecenia na rachunki w 
ŚBS Jędrzejów za pośrednictwem 
bankowości internetowej 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8.5 realizacja zlecenia w placówce 
Banku na rachunki w innych 
bankach 

6,00zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

8.6 realizacja zlecenia na rachunki w 
innych bankach za pośrednictwem 
bankowości internetowej 
 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

9 Karta Visa Business Debetowa 
9.1 Wydanie/wznowienie karty 

debetowej 
jednorazowo Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.2 Wydanie duplikatu karty (w 
miejsce utraconej lub 
uszkodzonej)4 

Nie dotyczy 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

9.3 Użytkowanie karty miesięcznie Nie dotyczy 8,00 zł lub 0,00 zł przy 
płatności 500,00 zł5 

6,00 zł lub 0,00 zł przy 
płatności 400,00 zł6 

6,00 zł lub 0,00 zł przy 
płatności 400,00 zł7 

9.4 Zastrzeżenie karty od czynności nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
 Transakcje bezgotówkowe   nie dotyczy               0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 
10 Wypłata gotówkowa w bankomatach i pozostałych punktach 
10.1 we  wskazanych  bankomatach  

banków spółdzielczych należących 
do zrzeszeń Banku BPS  S.A. i SGB 
S.A. oraz bankomatach BGZ BNP 
PARIBAS S A  i sieci Planet Cash. 

 
 
 

od transakcji 

Nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 
4 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku 
5 0 zł jeśli Bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę min 500 zł miesięcznie 
6 0 zł jeśli Bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę min 400 zł miesięcznie 
7 0 zł jeśli Bank rozliczy transakcje bezgotówkowe kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę min 400 zł miesięcznie 



7 
 

Uwaga: Lista bankomatów 
dostępna w placówkach i na stronie 
internetowej Banku. 

10.2 W innych bankomatach w kraju  
od transakcji 

Nie dotyczy 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 

10.3 w bankomatach zagranicznych,                   
 
 

od transakcji 

Nie dotyczy 

 

3,00% min 10,00 zł  

 

3,00% min 10,00 zł  

 

3,00% min 10,00 zł  

 

10.5 poprzez usługę Visa cashback 
(wypłata  gotówki w kasie  
placówki handlowo- usługowej ) w 
Polsce 

 
od transakcji 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nie dotyczy 

 

3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

10.6 w placówkach Poczty Polskiej Nie dotyczy 

 

3,00% min 6,00 zł 3,00% min 6,00 zł 3,00% min 6,00 zł 

10.7  w punktach akceptujących kartę w 
kraju  

Nie dotyczy 

 

3,00% min 6,00 zł 3,00% min 6,00 zł 3,00% min 6,00 zł 

10.8  w punktach akceptujących kartę za 
granicą   

 
 
 
 

od transakcji 
 
 
 
 
 
 
 
 

od transakcji 

Nie dotyczy 

 

3,00% min 6,00 zł 3,00% min 6,00 zł 3,00% min 6,00 zł 

10.9 Sprawdzenie salda w bankomacie Nie dotyczy 

 

bez opłat bez opłat bez opłat 

10.11 Powtórne generowanie i wysyłka  
PIN na wniosek Użytkownika 

Nie dotyczy 

 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

10.12 Awaryjna  wyplata gotówki  za  
granicą  po utracie  karty 

Nie dotyczy 

 

1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 

10.13 Zmiana limitów na karcie w 
oddziale banku 
 

od zmiany  
Nie dotyczy 

 

 
6,00 zł 

 
6,00 zł 

 
6,00 zł 
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10.14 czasowe zablokowanie/ 
odblokowanie karty 
 

 
jednorazowo 

Nie dotyczy 

 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

11 Udzielenie informacji o rachunku 
11.1 telefonicznie na hasło 

 
miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 

12 Wyciąg z rachunku bankowego 
12.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc 

kalendarzowy (w formie 
papierowej) 

 
jednorazowo 

                  0,00 zł 
 

                  0,00 zł 
 

                  0,00 zł                  0,00 zł 
 

12.2 wyciąg miesięczny wysłany pocztą za każdą 
przesyłkę 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

12.3 Dodatkowy wyciąg  drukowany  na 
życzenie  Klienta : 
- za rok bieżący  
- za rok poprzedni 

 
 

za dokument 

 
 

10,00 zł 
20,00 zł 

 
 

10,00 zł 
20,00 zł 

 
 

10,00 zł 
20,00 zł 

 
 

10,00 zł 
20,00 zł 

12.4 Wystawienie zaświadczenia o 
stanie środków na rachunkach 
lub innej pisemnej informacji na 
wniosek posiadacza rachunku. 

 
 

za dokument 

 
25,00 zł + VAT 

 
25,00 zł + VAT 

 
25,00 zł + VAT 

 
25,00 zł + VAT 

13 Polecenie zapłaty 
13.1 Rejestracja polecenia zapłaty / 

Modyfikacja /odwołanie  polecenia  
zapłaty 

za zlecenie 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

13.2 Odmowa  wykonania  polecenia 
zapłaty brak środków na rachunku 
dłużnika  

za zlecenie 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 8,00 zł 

14 Pozostałe opłaty 
14.1 Wydanie blankietów czekowych   za pojedynczy 

blankiet 
czekowy 

2,00 zł 2,00 zł Nie dotyczy Nie dotyczy 

14.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie 
czeków lub blankietów czekowych  

bez względu 
na ilość sztuk 

20,00 zł 20,00 zł Nie dotyczy 20,00 zł 

14.3 Realizacja tytułu wykonawczego 
oraz dokumentu mającego moc 

 
za zlecenie 

0,50%  przekazanej kwoty  
min 30,00 zł 

0,50%  przekazanej kwoty  
min 30,00 zł 

0,50%  przekazanej kwoty  
min 30,00 zł 

0,50%  przekazanej 
kwoty  

min 30,00 zł 
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takiego dokumentu, za 
każdorazowe dokonanie przelewu. 

14.4 Wysłanie monitu w sprawie debetu 
na rachunku bankowym 

 

14.4.1 listem poleconym za 
potwierdzeniem odbioru 

za dokument                 15,00 zł 
 

15,00 zł 
 

                15,00 zł 15,00 zł 
 

14.4.2 telefonicznie za połączenie 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 
14.6 Opłata za zmianę karty wzorów 

podpisów 
za dokument 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

14.7 Dokonanie blokady środków  na 
rachunkach depozytowych celem 
zabezpieczenia kredytu: 

 

14.7.1 udzielonego przez  ŚBS Jędrzejów 

 

od czynności 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

14.7.2 udzielonego przez inny bank  

 

od czynności 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

14.8 Sporządzenie nowej umowy lub 
aneksu do umowy o prowadzenie 
rachunku powodującego zmianę 
warunków na wniosek Klienta 

od czynności 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 

 

Tabela 2. Przekazy w obrocie dewizowym 

Lp. Rodzaj usług Stawka obowiązująca 

II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM8  

 A. Opłata transakcyjna za realizację przekazów wysyłanych do banków 
krajowych i zagranicznych 

Realizacja w placówce Realizacja w Internet Banking 

1. Polecenie przelewu SEPA9    

 
8Przekaz w obrocie dewizowym: transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewu SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET. 

9 Polecenie przelewu SEPA 
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 ▪ do banków krajowych 6,00 zł 1,00 zł 

 ▪ do banków zagranicznych  6,00 zł 1,00 zł 

2 Polecenie przelewu TARGET10/SWIFT11 w ramach EOG12 i poza EOG   

 ▪ w ramach EOG w EUR 50,00 zł 25,00 zł 

 ▪ w ramach EOG w walucie innej niż EUR 50,00 zł 25,00 zł 

 ▪ poza EOG w EUR, USD i GBP 50,00 zł 25,00 zł 

3. Polecenie przelewu w walucie obcej13 (wysyłane do banków krajowych) 50,00 zł 25,00 zł 

4. Polecenia wypłaty14  
Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków 
pośredniczących, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

6,00 zł 
 

 
transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, Monako, San Marino, które 
podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 
1) waluta transakcji EUR; 
2) zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;  
3) koszty „SHA”; 
4) nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 
5) Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer) 

 
10 Polecenie przelewu TARGET usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego 

Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. TARGET2 -  transeuropejski 
zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi płatności wysokokwotowych, z której 
korzystają banki centralne i komercyjne. 
11 SWIFT międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku BPS wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za 

pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
12 EOG  Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
13 Polecenie przelewu w walucie obcej usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego 

Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro. 
14 Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej 

instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 
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5,00 zł 

5. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie niestandardowym 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt 

2, 3, 4 
 

 

 
▪ w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym”  150,00 zł 100,00 zł 

6. Polecenie przelewu do banków zagranicznych (inne niż polecenie przelewu 
SEPA)  

50,00 zł 
25,00 zł 

7. Zmiany/ korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizo-
wym, wykonane na zlecenie Klienta 

100,00 zł + koszty banków trzecich 100,00 zł + koszty banków trzecich 

8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od pole-
ceń wypłaty/wpłaty/ przelewu 

80,00 zł 80,00 zł 

 B. Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego: Realizacja w placówce Realizacja w Internet Banking 

1. 
z banków krajowych 
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

20,00 zł 20,00 zł 

2. z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO 
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

0,00 zł 0,00 zł 

3. z banków zagranicznych w ramach EOG  w inne walucie niż EURO 
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

20,00 zł 20,00 zł 

4. z banków zagranicznych spoza EOG 
Uwaga: opłaty nie pobiera się od poleceń wypłaty z kosztami „OUR” 

20,00 zł 20,00 zł 

5. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wy-
jaśniające wykonane na zlecenie BS 

Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 
BS 

100,00 zł + koszty banków trzecich 100,00 zł + koszty banków trzecich 

6. Dodatkowa opłata za realizację przelewu zagranicznego/walutowego z 
tytułu świadczenia emerytalno-rentowego (z wyłączeniem poleceń 
przelewów SEPA) 

15,00 zł 15,00 zł 

 D.  Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł + koszty banków trzecich 100,00 zł + koszty banków trzecich 

 E.  Inne opłaty   
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1. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym /postępowanie wy-
jaśniające 

Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku 

100,00 zł + koszty banków trzecich 100,00 zł + koszty banków trze-
cich 

 

Tabela 3. Czynności kasowe i inne czynności nie związane z obsługą rachunków 

Lp. Rodzaj usług Stawka obowiązująca 
Oddział Jędrzejów/Oddział Imielno 

Stawka obowiązująca  
Oddział Sędziszów/ Oddział Słupia 

   

1. wpłaty gotówkowe (od kwoty wpłaty)   

1.1 na rachunki prowadzone w innych bankach, 0,5% 
nie mniej niż 5,00 zł. 

0,5% 
nie mniej niż 3,70 zł.  

   

1.2 Wpłaty gotówkowe na r-ki prowadzone przez ŚBS 
przez indywidualnych klientów, jeżeli prowizji nie 
uiszcza posiadacz rachunku (za wyjątkiem 
inkasentów) 

0,1% 
nie mniej niż 3,00 zł.* 

 
*nie dotyczy indywidualnych warunków 
ustalonych w umowie 

0,5 %  
nie mniej niż 3,20 zł.* 

 
*nie dotyczy indywidualnych warunków 

ustalonych w umowie 

   

1.3 opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV, 
energia elektryczna 

3,99 zł  3,00 zł     

1.4 wpłaty składek KRUS 0,50% nie mniej niż 3,99 zł 0,50% nie mniej niż 3,70 zł     

1.5 Wpłaty gotówkowe na US, ZUS 7,00 zł 7,00 zł.    

1.6 wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach  
przekazywane w systemie SORBNET 

40,00 zł 40,00 zł    

1.7 Wypłaty gotówkowe klientom nie posiadającym 
rachunków w ŚBS – od kwoty wypłaty (również z 
konta „zlecenia do wypłaty”) 

0,50% nie mniej niż 3,00 zł, max 300,00 
zł 

0,50% nie mniej niż 3,00 zł, max 300,00 zł    

1.8 Wypłata gotówkowa nieawizowana powyżej 
20.000 zł. (prowizja dodatkowa dotyczy dziennych 
wypłat dokonywanych przez Klienta niezależnie od 
liczby posiadanych rachunków) 

0,2% od kwoty ponad 20.000zł plus 5,00 zł    

2. Zamiana znaków pieniężnych (banknotów i monet):    
2.1 dla posiadaczy rachunków w ŚBS w Jędrzejowie 0,00 zł 0,00 zł    

2.2 dla pozostałych klientów:      

− do 50 szt. lub 100,00 zł 3,00 zł 3,00 zł    
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− powyżej 50 szt. lub 100,00 zł (od kwoty za-
miany) 

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

3. Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach 
bankowych z Centralnej Informacji 

35,00 zł 35,00 zł    

 

 

Tabela 4. Opłaty i prowizje związane z udzielaniem kredytów dla klientów instytucjonalnych  

 

KREDYTY 

 

od przyznanej/odnowionej kwoty kredytu 

 

PROWIZJE I OPŁATY ZWIĄZANE Z UDZIELENIEM KREDYTU 

 

1. Prowizja za udzielenie kredytu w rachunku  bieżącym  

(odnowienie kredytu w rachunku bieżącym – tak jak za udzielenie kredytu) 

1,00% - 2,00% 

2. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu w rachunku  bieżącym  1,8%  

w stosunku rocznym 

3.  Prowizja za udzielenie kredytu obrotowego (w tym Kredytowa Linia Hipoteczna):   

 - z okresem spłaty do 12 miesięcy 2,00% - 4,00% 

- z okresem spłaty powyżej 1 roku  1,00% - 4,00% 

4. Prowizja za udzielenie kredytu na zakup środków do produkcji rolnej 4,00% 

5. Prowizja za udzielenie kredytu inwestycyjnego, pomostowego oraz na cele 

mieszkaniowe (dla deweloperów, wspólnot mieszkaniowych) : 

1,00% - 3,00% 

6.  Jednorazowa opłata przygotowawcza (KLH pomostowy, inwestycyjny) 0,3% kwoty kredytu, nie mniej niż 50,00 zł, nie więcej niż 300,00 zł. 

GWARANCJE BANKOWE  

7. Prowizja  przygotowawcza od  kwoty udzielonej gwarancji bankowej: do 4,00% (ustalane indywidualnie) 

8. Prowizja za ważność gwarancji – za każdy rozpoczynający się  trzymie-

sięczny okres  gwarancji, (pobierana w terminie do 5-go dnia danego okresu 

trzymiesięcznego) 

0,30%  

od kwoty gwarancji 

POZOSTAŁE PROWIZJE  

9. Prowizja od zaangażowania kredytowego na dzień 31 grudnia kredytów pre-

ferencyjnych z dopłatą ARiMR udzielonych po 28.11.2014r. ( pobierana w 

0,30% nie mniej niż 100, zł 
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terminie do 15 stycznie kolejnego roku, nie pobiera się  prowizji za rok, w 

którym nastąpiło uruchomienie kredytu) 
10. Za zmianę warunków umowy kredytu, na wniosek Klienta: 

 a) prolongata terminu spłaty kredytu/raty kredytu (od kwoty  prolongowanej) 2,00% nie mniej niż 50 zł 

 b) zmiana  zabezpieczenia   100,00 zł – 1 000,00 zł. 

w zależności od pracochłonności  

 c) innych warunków kredytowania 100,00 zł – 1 000,00 zł. 

w zależności od pracochłonności 

11. Za zmianę harmonogramu spłat kredytu na wniosek kredytobiorcy 1,00% - 2,00% kwoty pozostałej do spłaty 

12. 

 

Wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek/ Wydanie na wniosek 

klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia. 
100,00 zł plus VAT 

13. Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki   30,00 zł 

14. Sporządzenie i wydanie dokumentów (oświadczeń) o ustanowienie hipoteki 

na zabezpieczenie kredytu 

50,00 zł 

15. Wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu od każdego monitu/upomnienia 30,00 zł 

16. Kontrola u kredytobiorcy  posiadającego kredyt przeterminowany 100,00 zł 

17. Restrukturyzacja zadłużenia (zawarcie umowy ugody/przystąpienie do 

długu/przejęcie długu, w tym wykreślenie/zmiana współkredytobiorcy) 

2% nie mniej niż 200,00 zł 

18. Wydanie promesy udzielenia kredytu 

od kwoty przyrzeczonej  

ustalana indywidualnie 

 


