
 

1 

 

 BANK SPÓŁDZIELCZY W CHRZANOWIE                                                  
Taryfa obowiązuje:  

dla umów zawartych do dnia 30.06.2021 r. włącznie od dnia  01.08.2021 r. 

dla umów zawartych od dnia 01.07.2021 r. od dnia 01.07.2021 r.  

   

 

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 

ROZDZIAŁ I  RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE 

 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania ROR Standard   ROR dla Aktywnych  PRP 3 

1 Prowadzenie rachunku płatniczego 1 miesięcznie 6,90 zł  
od 01.01.2022 7,90 zł 

0,00 zł 0,00 zł 

 Wpłata gotówki 

2 Na własny rachunek w kasie banku od transakcji 0,00 zł/3,00 zł 5 10,00 zł 0,00 zł 

 Wypłata gotówki 6 

3 Z rachunku w kasie banku z wyjątkiem nieawizowanych  
wypłat przekraczających kwoty wskazane w komunikacie  

od transakcji 0,00 zł/3,00 zł 5 10,00 zł 0,00 zł 

4 Nieawizowana wypłata gotówki w kasie banku w kwocie 
przekraczającej limit określony w komunikacie 

od transakcji 1,20 % od kwoty przekroczenia min. 20,00 zł 

5 Nie odebranie awizowanej kwoty wypłaty od transakcji 0,2 % awizowanej kwoty min 40,00 zł 

 KARTY DEBETOWE – systemu VISA7 i MasterCard, Naklejka zbliżeniowa  

6 Wydanie nowej karty jednorazowo 13,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 UWAGA - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego BS Chrzanów lub przesłania wniosku do Centrali 
Banku BPS S.A. 

7 Wznowienie karty jednorazowo 15,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

8 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 

9 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej  jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 0,00 zł 

 UWAGA - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o wydanie duplikatu lub nowej karty w miejsce zastrzeżonej 

10 Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej 
do rachunku1 

miesięcznie 4,00 zł 
od 01.01.2022 - 5,00 zł 

0,00 zł/2,00 zł 26, 29 

od 01.01.2022 - 0,00 zł/3,00 zł 
26, 29 

0,00 zł 

11 Krajowe i transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 Wpłata gotówki przy użyciu karty 

12 na rachunek we wpłatomacie banku od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 Wypłata gotówki przy użyciu karty 

13 W bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA. i BS Chrzanów oraz 
terminalach POS zgodnie z podpisanymi umowami 19 

od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

14 W innych bankomatach w kraju od transakcji 3,50% min. 7,00 zł 0,00 zł/3,50% min. 7,00 zł 29 0,00 zł/3,50% min. 7,00 zł 8 
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 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania ROR Standard   ROR dla Aktywnych  PRP 3 

15 W kasie obcego banku w kraju  od transakcji 3,00% min. 6,00 zł 0,00 zł/3,00% min. 6,00 zł 29 3,00% min. 6,00 zł 

16 Zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG 
w walucie EUR 

od transakcji 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 3,00% min. 6,00 zł 

17 Zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 
karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG 
w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł  
(wypłaty możliwe jedynie  

w ramach EOG) 

18 W punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 

19 W punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 

20 W placówkach Poczty Polskiej S.A. od transakcji 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 3,00% min. 10,00 zł 

21 Awaryjna wypłata gotówki po utracie karty za granicą jednorazowo 1.000,00 zł 1.000,00 zł 1.000,00 zł 

22 Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu /salda w bankomacie jednorazowo 2,00 zł 

 UWAGA – usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę 

23 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

24 Blokada karty przez bank z powodu nieprzestrzegania Regulaminu 
karty  

jednorazowo 50,00 zł  50,00 zł 50,00 zł 
 

25 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty  jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

26 Nieuzasadniona reklamacja - po jej rozpatrzeniu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

27 Rozpatrzenie zasadnej reklamacji jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

28 Blokada karty zagubionej, skradzionej, na wniosek Klienta jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

29 Zestawienie transakcji generowane w cyklu rozliczeniowym 
(miesięcznie) 

jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

30 Za zmianę wysokości dziennego limitu autoryzacyjnego jednorazowo 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

 UWAGA - opłata pobierana w dniu przesłania informacji  do Centrali Banku BPS SA o zmianie limitu 

31 Za zmianę danych (poza zmianą limitu autoryzacyjnego) jednorazowo 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 

 UWAGA - opłata pobierana w dniu przesłania informacji  do Centrali Banku BPS SA o zmianie danych Użytkownika, Posiadacza rachunku 

32 Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 

 

ROZDZIAŁ II POZOSTAŁE RACHUNKI BANKOWE 

 
Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

IKE-BS EKSTRAKONTO SKO 
OSZCZĘDNOŚCIO

WY  
WALUTOWY 

LOKATA 
TERMINOWA 

1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł /20,00 zł 9 0,00 zł 

2 Prowadzenie rachunku 1 miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4,50 zł 0,00 zł 
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Rodzaj usług (czynności) 

Tryb 
pobierania 

IKE-BS EKSTRAKONTO SKO 
OSZCZĘDNOŚCIO

WY  
WALUTOWY 

LOKATA 
TERMINOWA 

 Wpłata gotówki 

3 na rachunki prowadzone przez bank od transakcji 0,00 zł 0,00 zł/3,00 zł 5 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

 Wypłata gotówki 6 

4 z rachunku w kasie banku z wyjątkiem 
nieawizowanych wypłat przekraczających 
kwoty wskazane w komunikacie 

od transakcji 0,00 zł 
 

0,00 zł /12,00zł 10 0,00 zł 
 

0,00 zł 
 

0,00 zł 
 

5 Nieawizowana wypłata gotówki w kasie 
banku z rachunku w kwocie 
przekraczającej limit określony 
w komunikacie 

od transakcji 1,20 % od kwoty przekroczenia min. 20,00 zł 

6 Nie odebranie awizowanej kwoty wypłaty od transakcji  0,2 % awizowanej kwoty min 40,00 zł 
 

 

ROZDZIAŁ III   -   PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY (TYLKO W OBSŁUDZE) 

 Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
ROR Student ROR Junior ROR-Komplex ROR Senior 2 

Wygodne konto 
dla Klientów ZUS  

A`VISTA 

1 Prowadzenie rachunku 1 miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 13,00 zł 0,00 zł/ 6,90 zł 4 

od 01.01.2022 
0,00 zł / 7,90 zł 4 

1,00 zł 0,00 zł 

 Wpłata gotówki 

2 na własny rachunek  
w kasie banku 

od transakcji 0,00 zł /3,00 zł 5 0,00 zł /3,00 zł 5 0,00 zł /3,00 zł 5 0,00 zł /3,00 zł 5 0,00 zł /3,00 zł 5 0,00 zł /3,00 zł 5 

 Wypłata gotówki 6 

3 z rachunku w kasie banku 
z wyjątkiem nieawizowanych  
wypłat przekraczających 
kwoty wskazane 
w komunikacie  

od transakcji 0,00 zł/3,00 zł 5 0,00 zł/3,00 zł 5 0,00 zł/3,00 zł 5 0,00 zł/3,00 zł 5 

 
0,00 zł/3,00 zł 5 

 
0,00 zł/3,00 zł 5 

 

4 Nieawizowana wypłata gotówki 
w kasie banku w kwocie 
przekraczającej limit określony 
w komunikacie 

od transakcji 1,20 % od kwoty przekroczenia min. 20,00 zł 

5 Nie odebranie awizowanej 
kwoty wypłaty 

od transakcji 0,2 % awizowanej kwoty min 40,00 zł 
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 Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 
ROR Student ROR Junior ROR-Komplex ROR Senior 2 

Wygodne konto 
dla Klientów ZUS  

A`VISTA 

 KARTY DEBETOWE – systemu VISA7 i MasterCard, Naklejka zbliżeniowa  

6 Wydanie nowej karty jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł - 

 UWAGA - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu informatycznego BS Chrzanów lub przesłania wniosku do Centrali 
Banku BPS S.A. 

7 Wznowienie karty jednorazowo 0,00 zł 13,00 zł 0,00 zł - 

8 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 15,00 zł 0,00 zł - 

 UWAGA - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu 

9 Wydanie nowej karty  
w miejsce zastrzeżonej  

jednorazowo 20,00 zł 0,00 zł - 

10 Opłata miesięczna za 
posiadanie karty – od każdej 
karty wydanej do rachunku1 

jednorazowo 0,00 zł 4,00 zł 
od 01.01.2022- 5,00 zł 

0,00 zł - 

 Wpłata gotówki przy użyciu karty 

11 na rachunek we wpłatomacie 
banku 

od transakcji 0,00 zł 

 Wypłata gotówki przy użyciu karty 

12 w innych bankomatach  
w kraju 

od transakcji 0,00 zł 
 

3,50% min. 7,00 zł - 

13 w kasie obcego banku  
w kraju  

od transakcji 0,00 zł 3,00% min. 6,00 zł - 

 Pozostałe opłaty pobierane są zgodnie z warunkami przewidzianymi dla obowiązującej oferty w Rozdziale IV 
 

 

 

ROZDZIAŁ IV POZOSTAŁE OPŁATY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW  

 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 
 Elektroniczne kanały dostępu : 
 Usługa bankowości elektronicznej Bs24 11 

1 Aktywacja Systemu Bs24 jednorazowo 0,00 zł 

2 Abonament za korzystanie z Systemu Bs24 1 miesięcznie  

 ROR dla Aktywnych, PRP3, ROR-Komplex, ROR Student, ROR Junior, 
Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO 

 0,00 zł 

 ROR Standard, ROR Senior, Ekstrakonto,12 Oszczędnościowy Walutowy,12 
a`vista 12 

 1,20 zł 

3 Wysłanie hasła aktywacyjnego lub kodu SMS służącego do uwierzytelnienia za każdy SMS 0,00 zł 



 

5 

 

 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 

przy logowaniu do bankowości elektronicznej  

4 Hasła jednorazowe wysyłane za pomocą SMS miesięcznie  zbiorczo za każdy SMS wysłany przez bank 
14 

 ROR dla Aktywnych, PRP 3, ROR Student, ROR Junior  0,00 zł/0,25 zł 27, 29 

 ROR Standard, ROR-Komplex, ROR Senior,  Wygodne konto dla 
klientów ZUS, Ekstrakonto, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, a`vista 

 0,25 zł 

5 Powiadomienie Push  za każde 
powiadomienie  

0,00 zł 

6 Wydanie loginu (identyfikatora) 13 za każdy login  

 ROR Student, ROR Junior, Wygodne konto dla klientów ZUS, PRP 3, 
Ekstrakonto, SKO 

 0,00 zł 

 ROR dla aktywnych, ROR Standard, ROR-Komplex, ROR Senior, a`vista, 
Oszczędnościowy Walutowy 

 5,00 zł 

7 Zablokowanie / odblokowanie dostępu do rachunku przy wykorzystaniu 
Systemu Bs24 

jednorazowo 0,00 zł 

8 Zmiana upoważnień do dysponowania rachunkiem za pośrednictwem 
Systemu Bs24 

jednorazowo  

 PRP 3  0,00 zł 
 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-

Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, Ekstrakonto, 
SKO, Oszczędnościowy Walutowy, a`vista 

 6,00 zł 

9 Potwierdzenie przez bank, na życzenie Klienta wykonania polecenia 
przelewu 

jednorazowo 5,00 zł 

 SMS BS – powiadomienie SMS 

10 Aktywacja usługi jednorazowo  0,00 zł 

11 Opłata za powiadomienie SMS miesięcznie  zbiorczo za każdy SMS wysłany przez bank 
14 

- 0,25 zł za SMS 28 

12 Zmiana zakresu usługi SMS BS jednorazowo  5,00 zł 
 Polecenie przelewu  
 Polecenie przelewu wewnętrznego 

13 Złożone w placówce na rachunek prowadzony przez bank  za każdy przelew    

 SKO  0,00 zł 
 ROR dla Aktywnych  10,00 zł 

 ROR Student, ROR Junior   0,00 zł/ 1,00 zł 15
 

 PRP3  0,00 zł/ 2,00 zł 8, 15 

 ROR Standard, ROR-Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów 
ZUS, Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata Terminowa24, IKE-BS24 

 0,00 zł/ 2,00 zł 15 

 Ekstrakonto  0,00 zł/ 12,00 zł 10
 

14 Złożone w placówce banku na prowadzony przez bank rachunek związany za każdy przelew  
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 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 

z wykonywaniem działalności gospodarczej 

 SKO  0,00 zł 
 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-

Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS,  
Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24  

 0,1%, min. 6,00 zł 

 PRP3  0,00 zł / 0,1%, min. 6,00 zł 8 

 Ekstrakonto  0,00 zł/ 12,00 zł 10
 

15 Realizowane w systemie bankowości internetowej Bs24 na  rachunek 
prowadzony przez bank  

za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych  0,00 zł 

 ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex, ROR Senior, 
Wygodne konto dla klientów ZUS, Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, 
Lokata Terminowa 24

 

 0,00 zł/ 0,50 zł 15
 

 PRP3
  0,00 zł /0,50 zł 8, 15

 

 Ekstrakonto  0,00 zł/ 12,00 zł 10
 

16 Realizowane w systemie bankowości internetowej Bs24 na prowadzony 
przez bank rachunek związany z wykonywaniem działalności gospodarczej 

za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS,  
Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata Terminowa 24 

 0,1%, min. 6,00 zł 

 PRP3  0,00 zł / 0,1%, min. 6,00 zł 8
 

 Ekstrakonto  0,00 zł/ 12,00 zł 10
 

 Polecenie przelewu na rachunki w innych bankach 

 Realizowane  w  systemie ELIXIR 16 

17 Złożone placówce banku (papierowe) za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych  10,00 zł 

 ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex, ROR Senior, 
Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, 
a`vista, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24 

 4,00 zł od 01.01.2022 5,00 zł 

 PRP3  0,00 zł /4,00 zł 8  od 01.01.2022 0,00 zł / 5,00 zł 8 

 Ekstrakonto  0,00 zł / 12,00 zł 10 

18 Realizowane w systemie bankowości internetowej Bs24 za każdy przelew  

 ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex,  0,00 zł 
 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Senior, Wygodne konto dla 

klientów ZUS, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata 
Terminowa 24 

 0,90 zł od 01.01.2022 r.  1,00 zł 

 PRP3  0,00 zł / 0,90 zł 8 od 01.01.2022 0,00 zł /1,00 zł 8 



 

7 

 

 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 

 Ekstrakonto  0,00 zł/ 12,00 zł 10
 

19 Złożone w banku z odroczonym terminem realizacji za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych  10,00 zł 
 ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex, ROR Senior, 

Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, 
a`vista, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24 

 5,00 zł 

 PRP3,  0,00 zł/ 5,00 zł 8 

 Ekstrakonto  5,00 zł/ 12,00 zł 10 

 Realizowane w systemie SORBNET 

20 Złożone w banku jak i realizowane w systemie bankowości internetowej Bs24 (niedostępne w IKE-BS)   

 - w kwocie równej 1 mln zł i większej                                                                    za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24, PRP3 

 20,00 zł 

 Ekstrakonto  20,00 zł/+ 12,00 zł 10
 

 - w kwocie poniżej 1 mln zł za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24, PRP3 

 37,00 zł 

 Ekstrakonto  37,00 zł/+ 12,00 zł 10
 

 Realizowane  w  systemie EXPRESS ELIXIR – natychmiastowe 17   

21 W systemie bankowości internetowej Bs24 za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, PRP3 

 7,00 zł 
 

 Ekstrakonto  7,00 zł/ + 12,00 zł 10
 

 Polecenie przelewu  SEPA - wychodzące  

22 Złożone placówce banku (papierowe) za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych  10,00 zł 

 ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex, ROR Senior, 
Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, a`vista, Lokata Terminowa 24, 
IKE-BS24, Oszczędnościowy Walutowy, PRP3 

 4,00 zł od 01.01.2022 5,00 zł 
 

 Ekstrakonto  0,00 zł/ 12,00 zł 10
 

23 Realizowane w systemie bankowości internetowej Bs24 za każdy przelew  

 ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex  0,00 zł 

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Senior, Wygodne konto dla 
klientów ZUS, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, PRP3 

 0,90 zł od 01.01.2022 r.  1,00 zł 
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 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 

 Ekstrakonto  0,00 zł/ 12,00 zł 10
 

 Polecenie przelewu TARGET w EUR w ramach EOG 

24 - w kwocie równej 1 mln zł i większej                                                                   za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24, 
PRP3 

 20,00 zł 

 Ekstrakonto  20,00 zł/ + 12,00 zł 10
 

 - w kwocie poniżej 1 mln zł za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24, 
PRP3 

 37,00 zł 

 Ekstrakonto  37,00 zł/ + 12,00 zł 10
 

 Polecenie przelewu w walucie obcej / Polecenie wypłaty - niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 42 
w przypadku opcji kosztowej „OUR”  ( wysłane do banków krajowych ) 

25 w placówce banku za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, PRP3, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata Terminowa 24, IKE-BS 24 

 0,30% min. 100,00 zł  max. 400,00 zł 

 Ekstrakonto  0,30% min. 100,00 zł  max. 400,00 zł / + 12,00 zł 10
 

26 za pośrednictwem Bs24  za każdy przelew  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, PRP3, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, a`vista, Lokata Terminowa 24 

 0,30% min. 60,00 zł  max. 200,00 zł 

 Ekstrakonto  0,30% min. 60,00 zł  max. 200,00 zł / + 12,00 zł 10
 

 Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

27 z banków krajowych w walucie innej niż EUR za każdy przelew 25,00 zł 

28 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR za każdy przelew 0 zł 

29 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR za każdy przelew 25,00 zł 

30 z banków zagranicznych spoza EOG za każdy przelew 25,00 zł 

 Zlecenie stałe 18
 

31 Rejestracja, modyfikacja, usunięcie w banku jednorazowo  

 ROR dla Aktywnych  10,00 zł  
 ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex, ROR Senior, 

Wygodne konto dla klientów ZUS, PRP3, Ekstrakonto, SKO, 
Oszczędnościowy Walutowy, a`vista 

 2,00 zł 
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 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 

32 Rejestracja, modyfikacja, usunięcia w bankowości internetowej Bs24 jednorazowo  

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS, PRP3, 
Ekstrakonto, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, a`vista 

 0,00 zł 

33 Realizacja stałego zlecenia w banku od każdego 
zlecenia 

 

 ROR dla Aktywnych  5,00 zł 
 ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-Komplex, ROR Senior, 

Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, 
a`vista 

 2,00 zł 

 PRP3  0,00 zł / 2,00 8 

 Ekstrakonto  0,00 zł / 12,00 zł 10 

34 Realizacja zlecenia stałego w Bs24  od każdego 
zlecenia  

 

 ROR Student ROR Junior  0,00 zł 

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR-Komplex, ROR Senior, 
Wygodne konto dla klientów ZUS, SKO, Oszczędnościowy Walutowy, 
a`vista,   

 0,90 zł od 01.01.2022 r. 1,00 zł  

 PRP3  0,00 zł /0,90 zł 8   od 01.01.2022 r. 0,00 zł /1,00 zł 8
 

 Ekstrakonto  0,00 zł /12,00 zł 10  

 Polecenie zapłaty 

35 Przyjęcie, modyfikacja, odwołanie zgody obciążania rachunku jednorazowo 3,00 zł 

36 Realizacja polecenia zapłaty od każdego 
polecenia 

 

 ROR dla Aktywnych, ROR Standard, ROR Student, ROR Junior, ROR-
Komplex, ROR Senior, Wygodne konto dla klientów ZUS 

 1,00 zł 

 

 PRP3  0,00/1,00 zł 8 

37 
 

Powiadomienie o odmowie wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 
środków na rachunku  

od każdego  
polecenia 

5,00 zł 

 Dodatkowe opłaty     

38 Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie 
IBAN, od każdego polecenia wypłaty (opłatę pobiera się niezależnie od 
prowizji pobranej zgodnie z pkt. 25 i 26 

za każdy przelew 35,00 zł 

39 Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 

za każdy przelew 120,00 zł + koszty rzeczywiste 

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

40 Odwołanie zlecenia z pkt. 39 za każdy przelew 20,00 zł + koszty rzeczywiste 
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 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 

41 Brak w treści polecenia wypłaty kodu SWIFT (BIC code) banku beneficjenta, 
od każdego polecenia wypłaty (opłatę pobiera się niezależnie od prowizji 
pobranej zgodnie z pkt. 25 i 27 

za każdy przelew 35,00 zł 

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

za każdy przelew 120,00 zł 

43 Realizacja  przelewów regulowanych w trybie „pilnym” w EUR, USD i  GBP za każdy przelew 120,00 zł 

44 Wystawienie przez bank druku polecenia przelewu na rachunek bankowy 
prowadzony przez inny bank 

jednorazowo 5,00 zł 

 Wyciąg z rachunku płatniczego 

45 Wyciągi odbierane osobiście przez Posiadacza rachunku lub osobę 
upoważnioną zgodnie z postanowieniami umowy w placówce banku 
prowadzącej rachunek lub udostępniany za pomocą systemu bankowości 
internetowej 

za każdy wyciąg 0,00 zł 

 

46 Wysyłanie wyciągu drogą pocztową   - raz w miesiącu miesięcznie 0,00 zł 

47 Wyciągi sporządzane specjalnie na życzenie Posiadacza rachunku lub osoby 
upoważnionej 

za każdy wyciąg 10,00 zł 

 Pełnomocnictwa i upoważnienia 

48 Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta. jednorazowo 10,00 zł 

49 Przyjęcie, zmiana pełnomocnika do rachunku  jednorazowo 4,00 zł/12,00 zł 25 

50 Potwierdzenie i przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku na rzecz innego 
banku 

jednorazowo 30,00 zł 

51 Przyjęcie dyspozycji Posiadacza w sprawie przeznaczenia wkładu na 
rachunku  na wypadek śmierci 

jednorazowo  25,00 zł 

52 Zmiana, odwołanie dyspozycji Posiadacza w sprawie przeznaczenia wkładu 
na rachunku  na wypadek śmierci 

jednorazowo 

 
20,00 zł 

53 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci    jednorazowo 20,00 zł 

 Blokada środków na rachunku na wniosek Posiadacza 

54 Z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu w BS Chrzanów  jednorazowo 30,00 zł  

55 Z tytułu zabezpieczenia spłaty kredytu w obcym banku jednorazowo 50,00 zł 

56 Przyjęcie, zmiana, unieważnienie hasła do rachunku  jednorazowo 5,00 zł 

57 Udzielenie na hasło informacji o saldzie i obrotach telefonicznie lub w 
banku 

miesięcznie 2,00 zł - od 01.01.2022 4,00 zł  

58 Zlecenie wyjaśniające / poszukiwanie przekazu wykonywane na wniosek 
Klienta 

jednorazowo 20,00 zł 
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 Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawki opłat / prowizji 

 Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek Posiadacza  

59 Za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5,00 zł 

60 Za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 10,00 zł 

 CZEKI 20 

61 Wydanie książeczki czekowej ROR/oszczędnościowej jednorazowo wg ceny zakupu + 50 %    

62 Wystawienie asygnaty KW w zastępstwie czeku ROR. jednorazowo 4,00 zł 

63 Potwierdzenie czeku ROR – od każdego czeku. jednorazowo 10,00 zł   

64 Realizacja poleceń wypłaty w obrocie dewizowym. jednorazowo 20,00 zł  

65 Obsługa książeczek oszczędnościowych oraz deklaracji lokaty terminowej 
walutowej : 

jednorazowo  

  przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki / deklaracji i wykonanie 
zastrzeżenia 

 bez opłat 

  ustalenie numeru utraconej książeczki / deklaracji  10,00 zł 

  umorzenie utraconej książeczki / deklaracji  10,00 zł 

  wystawienie nowej książeczki / deklaracji zamiast utraconej lub 
zniszczonej 

 10,00 zł 

  przepisanie książeczki / deklaracji w związku z przelewem praw do 
książeczki (cesja) 

 30,00 zł 

  likwidacja książeczki mieszkaniowej po dopisaniu premii 
gwarancyjnej 

 20,00 zł 

66 Dokonanie zastrzeżenia lub odwołanie zastrzeżenia w placówkach banku oraz w bankach: 

  czeków ROR jednorazowo bez opłat 

  książeczki oszczędnościowej jednorazowo bez opłat 

  dokumentu tożsamości jednorazowo 50,00 zł 

67 Poszukiwanie (na żądanie uprawnionych osób) płatniczych rachunków  
oszczędnościowych złotowych, oszczędnościowych  walutowych, a’vista, 
lokat terminowych i/lub udzielenie pisemnej informacji o saldzie. 

jednorazowo  25,00 zł 

68 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego 
tytułu z płatniczego rachunku oszczędnościowego złotowego, 
oszczędnościowego  walutowego, a’vista, lokaty terminowej.   

jednorazowo  bez opłat 

69 Ustalenie salda płatniczego rachunku   oszczędnościowego złotowego, 
oszczędnościowego walutowego, a’vista,  lokaty terminowej klienta innego 
banku. 

jednorazowo 

 
10,00 zł  jednorazowo 

70 Sporządzenie na  wniosek klienta zestawienia naliczonych odsetek od jednorazowo 25,00 zł 
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wkładu oszczędnościowego złotowego / lokaty terminowej walutowej – za 
każdy rok kalendarzowy w którym naliczano odsetki. 

  

71 Odstąpienie od umowy rachunku oszczędnościowego IKE-BS przed 
upływem 1 roku od dnia jej zawarcia.  

jednorazowo równowartość odsetek za okres 6 miesięcy oszczędzania 

 UWAGA – do obliczeń przyjmuje się stopę procentową i saldo na dzień zamknięcia rachunku 

72 Złożenie zapytania do Zbiorczej Informacji o rachunkach w bankach oraz 
Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych 

jednorazowo 25,00 zł 

 

73 Udzielenie informacji na wniosek komornika sądowego, prokuratury, 

sądu lub innej uprawnionej instytucji - papierowo 

jednorazowo 10,00 zł od strony max 45 zł 

74 Zachowanie numeru rachunku przy zmianie rodzaju rachunku jednorazowo 50 zł 

75 Odwołanie dyspozycji zmiany rodzaju rachunku jednorazowo 50 zł 

76 Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego  

jednorazowo 5 zł 

77 Wysłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobranych z tytułu usług 
związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

od każdego 
dokumentu 

10 zł 

 

ROZDZIAŁ  V   -   KREDYTY 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji  

1 Udzielenie kredytu gotówkowego w BS Chrzanów :     

 -  dla osób fizycznych 

 do kwoty 25.000 zł 

 dla kwoty powyżej 25.000 zł do 50.000 zł 

 dla kwoty powyżej 50.000 zł 

 
10,0 %   
9,00 % 
7,00 % 

 -  Przyjazny kredyt 21 

 do 24 miesięcy 

 powyżej 24 miesięcy 

 powyżej 24 miesięcy i kwoty kredytu powyżej 70.000 zł 

 
7,00 % 

10,00 % 
8,00 % 

 -  Kredyt ekologiczny 21 

 wariant I – brak warunków dodatkowych dla wariantu kredytu 

 wariant II – ubezpieczenie majątkowe odnawialnych źródeł energii + ROR w banku 

 wariant III – ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy + ROR w banku 

 wariant IV – ubezpieczenie majątkowe odnawialnych źródeł energii + ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy 
+ ROR w banku 

 
3,00 % 
2,50 % 
2,00 % 
1,80 % 

2 Udzielenie kredytu w rachunku płatniczym 22, 23  2 % min. 30,00 zł 
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Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji  

3 Podwyższenie kwoty kredytu w rachunku płatniczym 1,8 % od kwoty podwyższenia 

4 Udzielenie Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego 3,0 % 

5 Udzielenie Kredytu hipotecznego Mój Dom 2,0 % 

6 Wydanie promesy o udzieleniu kredytu 100,00 zł 

 UWAGA – po podpisaniu umowy kredytu opłatę zalicza się na poczet prowizji za udzielenie kredytu  

7 Wydanie oświadczenia o warunkach ustanowienia hipoteki dla kredytu hipotecznego lub mieszkaniowego – na 
wniosek Kredytobiorcy po zawarciu umowy kredytu – wyłącznie w przypadku gdy hipoteka ustanawiana jest w 
chwili zawierania aktu notarialnego dotyczącego kupna-sprzedaży nieruchomości nabywanej z wykorzystaniem 
kredytu 

50,00 zł 
 
  

8 Za przeprowadzenie przez pracowników banku inspekcji nieruchomości przed udzieleniem kredytu lub w celu 
sprawdzenia poprawności wykorzystania transzy kredytu 

100,00 zł 

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

1,5 % od prolongowanej kwoty min. 20,00 zł 
 

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

11 Dokonanie na wniosek klienta innej zmiany warunków umowy kredytowej 0,2 % od salda zadłużenia lub  
od kredytu w rachunku płatniczym min. 50,00 zł  

12 Wydanie kserokopii umowy o kredyt, umowy dotyczącej zabezpieczenia spłaty kredytu. 30,00 zł 

13 Zwrot nadpłaconej kwoty kredytu :    -     przelewem 
- przekazem pocztowym 

  5,00 zł 
15,00 zł 

14 Sporządzenie na wniosek klienta zestawienia naliczonych odsetek od kredytu – za każdy rok kalendarzowy 
w którym naliczano odsetki 

30,00 zł 

15 Sporządzenie i wysłanie upomnienia /wezwania o spłatę odsetek, kredytu – od każdego upomnienia   

- w przypadku umów zawartych do dnia 31.03.2016 r. 20,00 zł 

- w przypadku umów zawartych od dnia 01.04.2016 r. bez opłat 

16 Sporządzenie i wysłanie upomnienia /wezwania z powodu niedostarczenia przez kredytobiorcę w terminach 
określonych w umowie dokumentów związanych z zabezpieczeniem wierzytelności 

 

- w przypadku umów zawartych do dnia 31.03.2016 r. 20,00 zł 

- w przypadku umów zawartych od dnia 01.04.2016 r. bez opłat 

17 Wypowiedzenie umowy kredytu – od każdego kredytobiorcy i poręczyciela  

- w przypadku umów zawartych do dnia 31.03.2016 r 30,00 zł 

- w przypadku umów zawartych od dnia 01.04.2016 r. bez opłat 

18 Wystawienie tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu  

- w przypadku umów zawartych do dnia 31.03.2016 r 30,00 zł 

- w przypadku umów zawartych od dnia 01.04.2016 r. bez opłat 

19 Skuteczny kontakt telefoniczny, stosowany wobec klienta w związku z nieterminową spłatą rat kredytu, zaległych 
opłat lub powstania debetu, opłata naliczana nie częściej niż raz w miesiącu 

  

- w przypadku umów zawartych do dnia 31.03.2016 r 5,00 zł 
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Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji  

- w przypadku umów zawartych od dnia 01.04.2016 r. bez opłat 

20 Bezpośrednia wizyta w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy klienta, stosowana w przypadkach nieterminowej 
spłaty raty kredytu (dla zadłużenia utrzymującego się powyżej 30 dni), opłata naliczana nie częściej niż raz w 
miesiącu 

 

- w przypadku umów zawartych do dnia 31.03.2016 r 30,00 zł 

- w przypadku umów zawartych od dnia 01.04.2016 r. bez opłat 

21 Rekompensata za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego Mój Dom / Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego – od 
spłacanej kwoty 
UWAGA: Rekompensata za przedterminową spłatę kredytu pobierana jest w dniu spłaty od kwoty spłacanej przed 
terminem określonym w harmonogramie spłat w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

3%   
Rekompensata nie może być większa niż wysokość odsetek, 

które byłyby naliczone od spłaconej przed terminem całości lub 
części kredytu hipotecznego  

w okresie roku od dnia faktycznej spłaty.
 

ROZDZIAŁ VI   -   KARTY PŁATNICZE VISA Debetowa EURO 7 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1 Wydanie nowej karty 
UWAGA - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu wprowadzenia wniosku o kartę do systemu 
informatycznego BS w Chrzanowie lub przesłania wniosku do Centrali Banku BPS S.A. 

 
  0,00 EUR 

2 Wznowienie karty 0,00 EUR 

3 Wydanie duplikatu karty 
UWAGA - opłata pobierana z rachunku Posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu 

5,00 EUR 

4 Opłata miesięczna za obsługę karty – od każdej karty wydanej do rachunku1 8,00 zł 

5 Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 
bezgotówkowych 

0,00 EUR 

 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków  

6 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi 
umowami19 

0,00 EUR 

7 w innych bankomatach w kraju  3% min. 1,50 EUR 

8 zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej EURO do płatności 
gotówkowych w walucie obcej 

3% min. 1,50 EUR 

9 w punktach akceptujących kartę w kraju 3% min. 2,50 EUR 

10 w punktach akceptujących kartę za granicą 3% min. 2,50 EUR 

11 w placówkach Poczty Polskiej 3% min. 2,50 EUR 

12 Czasowe zablokowanie/odblokowanie kart jednorazowo Blokada 0,00 EUR 

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

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

0,00 EUR 

15 Telefoniczne odblokowanie kodu PIN 0,00 EUR 

16 Pakiet Bezpieczna Karta 0,00 EUR 
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ROZDZIAŁ VII   -   KARTY KREDYTOWE VISA CREDIT 

Lp. Czynności / usługi Stawki opłat / prowizji 

1 Wydanie karty nowej bez opłat 

2 Wznowienie karty. bez opłat 

3 Za obsługę karty:  
Pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych 
obciążających rachunek karty wynosi: 
a) mniej niż 6.000,00 zł  
b) co najmniej 6.000,00 zł  

 
 

 
54,00 zł 

bez opłat  

4 Za wydanie/wznowienie karty dodatkowej 20,00 zł 

5 Obsługa dodatkowej karty  20,00 zł 

6 Wydanie duplikatu karty  10,00 zł 

7 Zmiana kodu indentyfikacyjnego w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 

8 Powtórne generowanie i wysyłka kodu identyfikacyjnego na wniosek Użytkownika karty 10,00 zł 

9 Telefoniczne odblokowanie numeru kodu identyfikacyjnego na wniosek Użytkownika karty bez opłat 

10 
Krajowe i zagraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności bezgotówkowych 
UWAGA - dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 

bez opłat 

 Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków  

11 w kraju 4,00 % min. 10,00 zł 

12 Zagraniczne w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej do płatności gotówkowych7 4,00 % min. 10,00 zł 

13 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie bez opłat 

14 Rozpatrzenie reklamacji bez opłat    

15 Blokada karty przez jednostkę banku, w przypadku wypowiedzenia Umowy przez jednostkę banku 50,00 zł 

16 Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji bez opłat 

17 Generowanie zestawienia transakcji  na życzenie Użytkownika karty za okres przez niego wskazany 6,00 zł 

18 Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę bez opłat 

19 Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 

20 Czasowe zablokowanie / odblokowanie karty bez opłat  

21 Przelew z karty   3% min. 5,00 zł 

22 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł 

23 Pakiet Bezpieczna Karta 0,00 zł 

 Kwota minimalnej spłaty zadłużenia na karcie (miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego) 3,00 % min. 40,00 zł 

 
1 Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym rachunek / usługa została aktywowana 
2 Produkt dostępny dla osób, które ukończyły 60 lat lub ukończyły 50 lat i są beneficjentami świadczeń ZUS z tytułu emerytury lub renty 
3 Podstawowy Rachunek Płatniczy  
4 Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00 zł w okresie pierwszych 12 miesięcy funkcjonowania rachunku oraz 6,90 zł /7,90 zł w kolejnych okresach miesięcznych. 
5 Pierwsze dwie operacje w miesiącu kalendarzowym są bezpłatne, za kolejne pobierana jest opłata w wysokości 3 zł od operacji 
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6 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej kwotę podaną w komunikacie należy zgłaszać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Na dzień publikacji niniejszej Taryfy kwota ta wynosi 20.000 zł 
7 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonywanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku przy stosowaniu kursu własnego VISA 

powiększonego o 3% w przypadku transakcji  dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN 
8 Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone 

łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą. 
9  w przypadku otwarcia rachunku bez wniesienia pierwszej wpłaty pobiera się opłatę 20,00 zł 
10 Pierwsza wypłata/polecenie przelewu lub równoznaczna dyspozycja Posiadacza/Pełnomocnika rachunku w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł, każda kolejna wypłata/polecenie przelewu lub równoznaczna 

dyspozycja Posiadacza/Pełnomocnika rachunku w miesiącu kalendarzowym 12,00 zł 
11 Usługa nie jest dostępna dla rachunków IKE-BS i lokat terminowych 
12 Jeżeli usługa Bs24 aktywowana jest dla ROR lub PRP opłata miesięczna za użytkowanie usługi nie jest pobierana 
13 Wydanie loginu w miejsce zablokowanego na wniosek Klienta – bez opłat 
14 Opłata pobierana jest łącznie za wszystkie wysłane w danym miesiącu kalendarzowym SMS-y, na wskazany przez Posiadacza rachunku numer telefonu, ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego 
15 opłata nie jest pobierania od polecenia przelewu realizowanego na rachunki własne o tym samym statusie  Posiadacza otwarte pod jednym modulem Klienta. 
16 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, o ile system bankowości elektronicznej 
umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego 

17 Usługa dostępna po wdrożeniu funkcjonalności 
18 Zlecenie stałe to płatność regulowana okresowo w podanych terminach i o znanej kwocie np. z tytułu czynszu, opłat za telefon, gaz i innych 
19  Lista bezpłatnych bankomatów dostępna na stronie internetowej www.bankbps.pl 
20  Od dnia 24.10.2012 bank nie wydaje czeków. Opłaty za obsługę czeków pobierane będą do momentu wyczerpania czeków znajdujących się w posiadaniu Klientów 
21  Kredyt nie łączy się z innymi promocjami 
22  Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu 
23   Kredyt w rachunku płatniczym nie jest dostępny dla Posiadaczy PRP 
24  w przypadku likwidacji rachunku IKE lub lokaty terminowej. 
25  4,00 zł dotyczy rachunków Ekstrakonto, SKO, Oszczędnościowe walutowe, a`vista, lokaty terminowej, IKE-BS. Kwota 12,00 zł dotyczy każdego rodzaju rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych i PRP.  
26 Opłata 2,00 zł dla klientów nie posiadających statusu Juniora ani Studenta, które wyraziły zgodę na pełny marketing. 
27 Pięć haseł jednorazowych w miesiącu wysłanych za pośrednictwem SMS 0,00 zł, kolejne zgodnie z cennikiem tj. 0,25 zł za SMS.  
28 Po uruchomieniu funkcjonalności usługi SMS BS 
29  Z opłat zwolnione są osoby posiadające status Juniora (osoba ucząca się w wieku od 13 do 18 lat) lub status Studenta (osoba ucząca się w wieku powyżej 18 do 26 roku życia) 

http://www.bankbps.pl/

