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BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE                                                                        

 
 

TARYFA  OPŁAT  I  POWIZJI  ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA  KLIENTÓW  INSTYTUCJONALNYCH                                                             

ROZDZIAŁ  I   -   RACHUNKI BANKOWE ZŁOTOWE I WALUTOWE                                     obowiązuje od 25.05.2018  

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

 OTWARCIE / PROWADZENIE / LIKWIDACJA  

1. Otwarcie rachunku bankowego :  
- bieżącego,  
- pomocniczego,  
- dodatkowego (dla wyodrębnienia środków na określony cel), 
- pomocniczego dla rolniczych dopłat obszarowych, 
- lokaty terminowej. 

 
20,00 zł 
20,00 zł 
20,00 zł 
5,00 zł 

bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bankowego:1 
- bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - oprocentowanego, 
- bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - nieoprocentowanego, 
- lokaty terminowej. 

 
30,00 zł miesięcznie 
20,00 zł miesięcznie  

bez opłat 

3. Prowadzenie i obsługa rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej – ryczałt :1 
- do 5 lokali, 
- do 10 lokali, 
- za każde kolejne rozpoczęte 10 lokali. 
UWAGA – ryczałt obejmuje prowizję za prowadzenie rachunku, od wpłat i wypłat oraz z a przelewy i stanowi alternatywę do 
prowizji i opłat pobieranych na zasadach ogólnych. 

 
20,00 zł miesięcznie 
30,00 zł miesięcznie 
10,00 zł miesięcznie 

max. 80,00 zł miesięcznie 

4. Prowadzenie i obsługa rachunku bankowego stowarzyszenia – ryczałt.1 
UWAGA – ryczałt obejmuje prowizję za prowadzenie rachunku, od wpłat i wypłat oraz z a przelewy i stanowi alternatywę do 
prowizji i opłat pobieranych na zasadach ogólnych. 

30,00 zł miesięcznie 

5. Obsługa rachunków masowych : 
- za udostępnienie usługi, 
- za obsługę jednego klienta.  

 
300,00 zł   

0,30 zł miesięcznie 

6. Likwidacja rachunku bankowego przed upływem terminu 60 dni od daty założenia.  40,00 zł 

 WPŁATY / WYPŁATY  

7. Wpłaty gotówkowe własne na rachunki bankowe prowadzone przez Bank :   
- wpłaty na rachunki oprocentowane w kasie Banku, 
- wpłaty na rachunki oprocentowane we wpłatomacie, 
- wpłaty na rachunki nieoprocentowane w kasie Banku, 
- wpłaty na rachunki nieoprocentowane we wpłatomacie, 
Dodatkowo za wystawienie dowodu wpłaty na rachunek przez dysponenta. 

 
0,50 % min. 4,00 zł 
0,30 % min. 4,00 zł 
0,15 % min. 4,00 zł 
0,08 % min. 4,00 zł 

bez opłat 

8. Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych prowadzonych przez Bank :     
- wypłaty z rachunków oprocentowanych, 
- wypłaty z rachunków nieoprocentowanych. 

 
0,5 % min. 4,00 zł 
0,1 % min. 4,00 zł 

9. Wypłaty nieawizowane z rachunków powyżej limitu określonego w komunikatach Banku. 1,0 % od kwoty przekroczenia 

10. Wypłaty awizowane z rachunków nie podjęte w terminie – od kwoty wypłaty. 0,25% max. 250,00 zł 

 CZEKI  

11. Wydanie książeczki czekowej. wg ceny zakupu + 50 % 

12. Wystawienie asygnaty KW w zastępstwie czeku gotówkowego. 6,00 zł 

13. Potwierdzenie czeku gotówkowego lub rozrachunkowego – od każdego czeku. 10,00 zł   

14. Przyjęcie zgłoszenia utraty czeków gotówkowych i dokonanie zastrzeżenia w placówkach Banku. bez opłat 

15. Administrowanie czekami rozrachunkowymi przyjętymi do „inkasa” przez bank podawcy czeku – opłata 
pobierana od podawcy czeku. 

7,00 zł  od każdego czeku 

 PRZELEWY  

16. Polecenie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez Bank.                                                                                           bez opłat 

17. Polecenie przelewu na rachunek bankowy prowadzony przez inny bank. 4,00 zł   

18.  Realizacja przelewu na rachunek prowadzony w innym banku za pośrednictwem systemu SORBNET :  
- w kwocie równej 1 mln zł lub wyższej,  
- w kwocie poniżej 1 mln zł. 

Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty za wykonanie przelewu lub zrealizowanie stałego zlecenia. 

 
 

15,00 zł 
35,00 zł 

19. Dokonywanie przelewów w terminie wskazanym przez klienta – opłata pobierana niezależnie od opłaty za 
przelew. 

5,00 zł    
za każdy przelew 

20. Administrowanie poleceniami przelewu bez pokrycia, przyjętymi zgodnie z umową zawartą z posiadaczem 
rachunku. 

30,00 zł   miesięcznie 

 WEKSLE  

21. Przedstawienie weksla do zapłaty i do inkasa. 20,00 zł 

22. Przyjęcie weksla do dyskonta – od sumy wekslowej. 0,5 % min. 20,00 zł 

23. Zgłoszenie weksla do protestu. 25,00 zł + opłata notarialna 

 DYSPOZYCJE  

24. Realizacja stałych i jednorazowych zleceń z rachunku bankowego – od każdej operacji. 5,00 zł   

25. Realizacja dyspozycji pieniężnych z bieżących wpływów na rachunek bankowy – nie dotyczy wpływów 
bieżących z tytułu kredytu udzielonego przez Bank oraz zleceń wysłanych za pośrednictwem Systemu Bs24. 

20,00 zł 

26. Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym 20,00 zł 

 POLECENIE ZAPŁATY  

27. Przyjęcie, modyfikacja, odwołanie zgody obciążania rachunku. 5,00 zł 

28. Realizacja polecenia zapłaty. 1,00 zł 

 BLOKADA ŚRODKÓW  

29. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym. 25,00 zł 

30. Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu w innym banku 
– za każdą zawartą umowę. 

0,5 % min. 30,00 zł  
max. 200,00 zł  

 WYCIĄGI  

31. Odbierane osobiście przez posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w placówce Banku prowadzącej 
rachunek. 

bez opłat  
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32. Wysyłane drogą pocztową :   
- raz w miesiącu, 

 
bez opłat 

33. Sporządzane specjalnie na życzenie posiadacza rachunku – za każdy wyciąg. 5,00 zł 

 KARTA WZORÓW PODPISÓW / PEŁNOMOCNICTWO  

34. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta. 15,00 zł 

35. Przyjęcie, zmiana pełnomocnika do rachunku bankowego. 10,00 zł  

36. Potwierdzenie i przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na rzecz innego banku. 20,00 zł 

 ZMIANA / WYPOWIEDZENIE UMOWY  

37. Zmiana warunków umowy rachunku bankowego. 20,00 zł 

38. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego. 2,00 zł + koszt przesyłki 

 INFORMACJE / HASŁA 2  

39. Przyjęcie, zmiana, unieważnienie hasła do rachunku bankowego. 10,00 zł 

40. Udzielanie telefonicznej informacji o saldzie i obrotach na rachunku bankowym na hasło – niezależnie od 
ilości udzielonych informacji.1 

10,00 zł miesięcznie 

41. Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania operacji bankowej. 8,00 zł 

 INNE  

42. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z rachunku bankowego.  
UWAGA – prowizję pobiera się z rachunku dłużnika. 

0,5 % przekazywanej kwoty min. 
15,00 zł 

43. Otwarcie akredytywy krajowej. 2,0 % 

44. Podpisanie Umowy gromadzenie środków na rachunkach lokat terminowych w złotych dla lokaty terminowej 
O/N automatycznego lokowania 

50,00 zł 

ROZDZIAŁ II   -   KREDYTY I GWARANCJE BANKOWE 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego.  
UWAGA - po podpisaniu umowy kredytu prowizję zalicza się na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 

0,1 % min. 50,00 zł 
max. 250,00 zł 

2. Udzielenie lub odnowienie kredytu odnawialnego / rewolwingowego w rachunku bieżącym:   
- do 3 miesięcy, 
- do 6 miesięcy, 
- ponad 6 miesięcy. 

 
do  0,5 % min. 50,00 zł 
do  1,5 % min. 50,00 zł 
do  2,0 % min. 50,00 zł 

3. Udzielenie kredytu w rachunku kredytowym:   
- do 3 miesięcy, 
- do 6 miesięcy, 
- do 60 miesięcy 
- ponad 60 miesięcy 

 
do  1,0 % min. 50,00 zł 
do  2,0 % min. 50,00 zł 
do  2,5 % min. 50,00 zł 

2,5 % min. 50,00 zł 

4. Udzielenie kredytu : 
- płatniczego., 
- dyskontowego 

 
do  1,0 % min. 50,00 zł  
do  2,0 % min. 50,00 zł 

5. Udzielenie kredytu dla Wspólnoty Mieszkaniowej 
1) posiadającej rachunki bieżące wyłącznie w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie lub tych, które w 

związku z udzieleniem kredytu przeniosą posiadane rachunki do Banku: 
- z okresem spłaty do 5 lat,  
- z okresem spłaty powyżej 5 lat, 

       2) nie posiadającej rachunków bieżących wyłącznie w Banku Spółdzielczym w Chrzanowie. 

  
 
 

                    1,0 % 
                    1,2 % 
                    1,5 % 

6. Udzielenie kredytu na realizację przedsięwzięć z premią z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 1,0 % 

7. Udzielenie kredytu preferencyjnego z dopłatą do oprocentowania lub z dofinansowaniem do kapitału: 
- z dopłatą ARiMR stanowiącą część oprocentowania na warunkach określonych umową zawartą przez 

Bank z bankiem zrzeszającym. 
 

 
 

do 2,0 % 

8. Udzielenie kredytu / pożyczki z zabezpieczeniem poręczeniem lub gwarancją spłaty przez BGK.  
do 2,0 % 

9. Wystawienie gwarancji / poręczenia  (za wyjątkiem gwarancji wadialnej) – za każdy rozpoczęty kwartał. 1,0 – 2,0 % min. 100,00 zł 

10. Wystawienie gwarancji wadialnej – za każdy rozpoczęty kwartał  1,0 – 2,0 % min. 200,00 zł 

11. Przekazanie kredytu na wskazany rachunek w innym banku na podstawie polecenia przelewu.  5,00 zł 

12. Wydanie promesy o udzieleniu kredytu. 
UWAGA - po podpisaniu umowy kredytu prowizję zalicza się na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 

0,2 % od kwoty kredytu  
min. 100,00 zł 

13. Nie wykorzystanie kwoty kredytu (transzy). do  3,0 %  w stos. rocznym 

14. Wydanie odpisu umowy o kredyt lub umowy dotyczącej zabezpieczenia spłaty kredytu. 20,00 zł 

15. Sporządzenie na wniosek klienta opinii o jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. 
Sporządzenie opinii tej samej treści i w tej samej dacie. 

100,00 zł 
15,00 zł 

16. Dokonanie na wniosek klienta prolongaty spłaty rat kredytu bez naruszenia terminu spłaty ostatniej raty – za 
każdy miesiąc prolongaty. 

 1,0 % od prolongowanej kwoty 
min. 20,00 zł  

17. Dokonanie na wniosek klienta restrukturyzacji zadłużenia. 0,5 % od salda zadłużenia  
min. 100,00 zł  

18. Dokonanie na wniosek klienta innej zmiany warunków umowy kredytowej. 0,2 % od salda zadłużenia  
lub od limitu dla kredytu 

odnawialnego min. 50,00 zł  

19. Sporządzenie i wysłanie upomnienia o spłatę odsetek lub kredytu - od każdego upomnienia.   20,00 zł 

20. Wypowiedzenie umowy kredytu – od każdego kredytobiorcy i poręczyciela.  30,00 zł 

21. Wystawienie tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu. 30,00 zł 

22. Za złożenie w imieniu klienta wniosku ( o wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu   50,00 zł od wniosku 

23. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej 
klienta. 

100,00 zł 

24. Sporządzenie i wysłanie upomnienia z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę w terminach 
określonych w umowie dokumentów związanych z zabezpieczeniem wierzytelności lub z procesem 
monitoringu ekspozycji kredytowych. 

20,00 zł 

25. Bezpośrednia wizyta u klienta stosowana w przypadkach nieterminowej spłaty raty kredytu (dla zadłużenia 
utrzymującego się powyżej 30 dni) 

30,00 zł 

ROZDZIAŁ III   -   KARTY PŁATNICZE VISA BUSINESS DEBETOWA 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Wydanie lub wznowienie karty do rachunku.  
UWAGA - opłata pobierana jest z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty nowej lub  wznowionej.   

 50,00 zł 
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2. Wymiana karty Visa Business lub Visa Business Electron na Visa Business Debetowa: 
- gdy termin ważności karty wymienianej jest krótszy niż 1 rok    
- gdy termin ważności karty wymienianej jest dłuższy niż 1 rok 

 
50,00 zł 

bez opłat 

3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku. 1 
UWAGA – opłata pobierana jest z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 

  5,00 zł 

5. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju. 3 bez opłat 

6. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą.3 bez opłat 

7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 0,50 % min. 3,00 zł 

8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami 3 
UWAGA – lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 

bez opłat 

9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 3 4,00 zł 

10. Wypłata gotówki w bankomatach za granicą. 3 2,0 %  min. 10,00 zł 

11. Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 3 bez opłat 

12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju. 3 5,00 zł 

13. Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą. 3 2,0 %  min. 10,00 zł 

14. Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej. 3 5,00 zł 

15. Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 
UWAGA – usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

2,00 zł 

16. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany.  3,00 zł 

17. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.  8,00 zł 

18. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika.  8,00 zł 

19. Zmiana danych Użytkownika Karty. 3,00 zł 

20. Za zastrzeżenie karty zagubionej, skradzionej, na wniosek Klienta. bez opłat 

21. Za zastrzeżenie karty przez Bank z powodu nieprzestrzegania Regulaminu karty. 50,00 zł 

22. Za zmianę wysokości dziennego limitu wypłat gotówki i lub dziennego limitu transakcji bezgotówkowych. 6,00 zł 

23. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty. bez opłat 

24. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 

25. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. 1000,00 zł 

26. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty. 1500,00 zł 

 

ROZDZIAŁ IV   -   KARTY DEBETOWE VISA BUSINESS EURO 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Wydanie lub wznowienie karty do rachunku.  
UWAGA - opłata pobierana jest z rachunku Posiadacza w pierwszym dniu ważności karty nowej lub  wznowionej.   

 0,00 EUR 

2. Wydanie duplikatu karty. 5,00 EUR 

3. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku. 1 
UWAGA – opłata pobierana jest z rachunku Posiadacza od następnego miesiąca po odbiorze karty przez jej Użytkownika. 

1,50 EUR 

4. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami 3 
UWAGA – lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 

0,00 EUR 

5. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju. 3 3% min. 1,50 EUR 

6. Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących za granicą. 3 3% min. 2,50 EUR 

7. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych akceptujących kartę w kraju. 3 0,00 EUR 

8. Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych akceptujących kartę za granicą.3 0,00 EUR 

9. Płatność kartą w placówkach Poczty Polskiej.3 3% min. 2,50 EUR 

10. Sprawdzenie salda  w bankomacie 
UWAGA – usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

0,00 EUR 

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika.  2,50 EUR 

12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika.  0,00 EUR 

13. Zmiana danych Użytkownika Karty. 0,00 EUR 

14. Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty. 0,00 EUR 

15. Pakiet Bezpieczna Karta. 0,00 EUR 

ROZDZIAŁ V  -   HOME BANKING – Produkt aktywny do 31.12.2016 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Instalacja systemu. 
UWAGA –od powyższej usługi dodatkowo pobiera się podatek VAT 

  300,00 zł  jednorazowo 

2. Abonament za korzystanie z systemu.1 100,00 zł  miesięcznie 

3. Polecenie przelewu złożone za pośrednictwem systemu „Home banking” : 
1) na rachunki prowadzone w Banku, 
2) na rachunki prowadzone w innych bankach : 

- przy ilości poleceń przelewu do 500 szt. miesięcznie – za każdy przelew, 
- przy ilości poleceń przelewu powyżej 500 szt. miesięcznie – za każdy przelew. 

 
bez opłat 

 
2,50 zł   
2,00 zł 

4. Polecenie przelewu złożone przez użytkownika systemu „Home banking” poza systemem:  
1) na rachunki prowadzone w Banku, 
2) na rachunki prowadzone w innych bankach. 

 
2,00 zł 
5,00 zł 

 

ROZDZIAŁ VI -   USŁUGI BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BS24 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Opłata za aktywację Systemu Bs24. bez opłat 

2. Abonament miesięczny za korzystanie z Systemu Bs24 – niezależnie od ilości udostępnionych rachunków. 1 5,00 zł 

3. Realizacja polecenia przelewu przy wykorzystaniu Systemu Bs24 z rachunku Posiadacza na rachunek 
bankowy prowadzony przez Bank. 

bez opłat 

4. Realizacja polecenia przelewu przy wykorzystaniu Systemu Bs24 z rachunku Posiadacza na rachunek 
bankowy prowadzony przez inny bank. 

1,00 zł 

   5. Potwierdzenie przez Bank na życzenie Klienta przelewu wykonanego za pośrednictwem Systemu Bs24 4,00 zł 

6. Wydanie listy haseł jednorazowych – 50 szt. bez opłat 

7. Wysłanie hasła jednorazowego za pomocą SMS 0,00 zł 
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8. Zablokowanie / odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu Systemu Bs24. bez opłat 

9. Wydanie loginu (identyfikatora). 5,00 zł 

10. Zmiana we Wniosku upoważnień do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem Systemu Bs24. 5,00 zł 

ROZDZIAŁ VII  -   USŁUGI FAKTORINGU 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1. Rozpatrzenie wniosku o świadczenie usługi faktoringu. 0,1 %  min. 50,00 zł  max.250,00 zł 

2. Przyznanie limitu świadczenia usług faktoringowych. Od 1,5 %  min. 50,00 zł 

3. Od nabywanych wierzytelności. Od 0,2 %  min. 20,00 zł 

4. Dokonanie na wniosek klienta zmiany warunków umowy o świadczenie usług faktoringowych. 0,2 % od limitu świadczenia usług 
faktoringowych  
min. 50,00 zł  

tar.firmy 180525 
 
 

                                                           
1  Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym rachunek/usługa/ instrument płatniczy został/a aktywowana. Opłata pobierana jest w okresach 
miesięcznych – na koniec miesiąca kalendarzowego. 
2 Opłata niezależna od ilości i rodzaju posiadanych rachunków. 
3 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest 
dodatkowa prowizja Banku BPS S.A. 3% - wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w 
walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 


