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Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy” zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług 

bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Izbicy, zwanego dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. Bank nie pobiera prowizji i opłat od wpłat na cele charytatywne. 

4. Bank pobiera opłatę albo prowizję do wyczerpania dodatniego salda rachunku, przy uwzględnieniu ewentualnego limitu 

kredytu/debetu określonego w odrębnej umowie (to jest do wyczerpania wolnych środków). W przypadku, gdy opłata albo 

prowizja jest większa niż wolne środki, Bank pobiera część opłaty albo prowizji, do wysokości wolnych środków. Po 

wyczerpaniu wolnych środków całość albo niepobrana część opłaty albo prowizji jest należna Bankowi jako prowizja zaległa. 

Prowizję zaległą Bank pobiera z kolejnego wpływu w pierwszej kolejności, a jeśli kwota wpływu jest niższa niż kwota prowizji 

zaległej Bank pobiera ją z kolejnych wpływów. 

5. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza 

kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

6. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych 

opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

7. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

8. Opłaty i prowizje ustalone są w walucie polskiej.  

9. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawą 

naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata albo prowizja ustalona w PLN pobierana jest 

od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 

10. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane 

przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i 

telekomunikacyjne. 

11. Za dzień roboczy dla wszystkich zleceń płatniczych realizowanych przez Bank przyjmuje się wszystkie dni tygodnia, z 

wyłączeniem sobót, niedziel i świąt określonych odrębnymi przepisami jako dni wolne od pracy. 

12. Polecenie przelewu (przelew) – składane są w formie dokumentu papierowego (zgodnie z Polską Normą PN-F-01101) z 

dyspozycji ustnej lub za pomocą bankowości internetowej. 

13. 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. 

14. Klient nie może odwołać dyspozycji wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku od momentu złożenia zlecenia w kasie 

placówki Banku. 

15. Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku – należy przez to rozumieć: sporządzenie odpisu dowodu do 

wyciągu, odpisu obrotów na jednym koncie, kopii dowodu wyciągu, wtórnika elektronicznego dokumentu, potwierdzenia 

zrealizowania przelewu elektronicznego. 

16. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży 

produktu/usługi, której dotyczy. 

17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny. Bank może stosować odmienne wartości prowizji wynikające z: umowy o 

prowadzenie rachunku, umowy zastępczej obsługi kasowej, umowy najmu bądź innych umów, porozumień lub uzgodnień. 

18. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z 

Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

19. Istnieje możliwość ubezpieczenia kredytu - składkę oblicza się za cały okres odpowiedzialności Ubezpieczyciela na podstawie 

obowiązującej taryfy w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia i po dokonaniu oceny ryzyka. Wysokość składki pobieranej za 

okres ubezpieczenia zależy od wysokości sumy ubezpieczenia. Częstotliwość opłacania składki ubezpieczeniowej oraz jej 

wysokość określona jest w dokumencie ubezpieczenia. Bank nie pobiera prowizji od wpłat składek z tytułu ubezpieczenia 

kredytu. 

20. Opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. Za miesiąc w którym 

rachunek zostaje zamknięty, opłata pobierana jest proporcjonalnie do ilości dni. 

21. Opłata za posiadanie karty – opłata miesięczna pobierana jest w następujący sposób:  

1) dla kart wydanych na podstawie wniosku złożonego do 15-go dnia miesiąca – od następnego miesiąca po miesiącu 

wniosku 

2) dla kart wydanych na podstawie wniosku złożonego po 15-tym dniu miesiąca – od drugiego miesiąca po miesiącu wniosku 

22. Rachunek VAT. Zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), otwarcie i prowadzenie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub 

Aneksu do umowy. Bank Spółdzielczy w Izbicy nie będzie pobierał opłat z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT oraz 

za operacje wykonywane na rachunku VAT. Oprocentowanie środków na rachunku VAT wynosi 0,00%.  
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Część II. Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, oszczędnościowe, terminowych lokat 
oszczędnościowych oraz rachunki dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców  

Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 

Stawka  
 
 

Tryb pobierania 

ePol-Konto 

 
Pol-Konto 
Komfort – 
bezpłatne 
bankomaty 

 
Pol-Konto 

Wygodne – 
bezpłatne 
bankomaty 

Pol-Konto 
VIP 

Pol-Konto 
ZUS

1)
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Konto wspólne  TAK TAK TAK NIE NIE 

A. Rachunek bankowy       

1 Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł
2)
 20 zł 16 zł 0 zł

3)
 0 zł 

3 Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta za czynność 5 zł 

4 Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na rach. miesięcznie 3 zł 

5 Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) za czynność 5 zł 

6 Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta  jednorazowo 10 zł 

7 
Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw 
z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w 
innym banku 

za czynność 10 zł 

8 
Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz 
innego Banku 

jednorazowo 20 zł 

9 
Złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 
(nie dotyczy rachunków wspólnych) 

za czynność 0 zł 

10 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci od zapisobiorcy 20 zł 

11 Realizacja z tytułu spadkobrania od spadkobiercy 20 zł 

12 Wypłata z tytułu spadkobrania/zapisu  – gotówkowa
4)
 od operacji 0,30% od kwoty min 5 zł max 40 zł 

13 Wypłata z tytułu spadkobrania/zapisu  –przelew ELIXIR od przelewu 5 zł 

14 
Opłata za przyjęcie zawiadomienia o zajęciu rachunku 
bankowego 

od zawiadomienia 
10 zł 

15 Opłata za realizację zajęcia komorniczego  od przelewu 5 zł 

16 Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia za czynność 20 zł 

17 
Minimalne saldo na rachunku po wykonaniu operacji 
włącznie z należną Bankowi opłatą bądź prowizją 

 0 zł 10 zł 10 zł 0 zł 0 zł 

B. Wpłaty i wypłaty       

1 Wpłata gotówkowa w kasie banku  za wpłatę 2 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2 Wypłata gotówkowa w kasie banku 4)
 za wypłatę 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

C. Bankowość internetowa       

1 Aktywacja, Opłata za dostęp jednorazowo 0 zł 
2 Autoryzacja operacji za pomocą EBO Token PRO każdorazowo 0 zł 

3 Autoryzacja operacji za pomocą kodu SMS każdorazowo 0 zł 

4 Informacja SMS o realizacji zlecenia, zmianie salda każdorazowo 0,30 zł 

5 Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 0 zł 

6 Założenie rachunku lokaty za rachunek 0 zł 

D. Przelewy krajowe w PLN 
5)
       

1 

Przelew na rachunek w Banku:       

w placówce Banku za przelew 3 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

w systemie bankowości internetowej  0 zł 

2 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie 
ELIXIR: 

  
  

  

w placówce Banku oprócz  US za przelew 5 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2,60 zł  

w systemie bankowości internetowej oprócz US  0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 

w placówce Banku US  5 zł 3 zł 3 zł 0 zł 3 zł 

w systemie bankowości internetowej US  1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 0 zł 1,50 zł 

3 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie 
SORBNET

6)
 

  
  

  

w placówce Banku za przelew 20 zł 

w systemie bankowości internetowej  20 zł 

4 

Przelew „Ekspresowy” w systemie BlueCash (max kwota 
pojedynczego przelewu 10 000 zł): 

  

w systemie bankowości internetowej  za przelew 5 zł 

5 

Przelew „Ekspresowy” w systemie Express ELIXIR (max 
kwota pojedynczego przelewu 10 000 zł) 

  

w placówce Banku 
za przelew 

10 zł 

w systemie bankowości internetowej 5 zł 

6 Przelew na konto organu egzekucyjnego za przelew 5 zł 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

E. Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie       

1 Założenie, modyfikacja zlecenia stałego:       

 w placówce Banku za zlecenie 3 zł 2,50 zł 2,50 zł 0 zł 2,50 zł 

 w systemie bankowości internetowej  0 zł 

2 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku       

 w placówce Banku za przelew 0 zł 

 w systemie bankowości internetowej  0 zł 

3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku       

 w placówce Banku za przelew 1,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1,50 zł 

 w systemie bankowości internetowej  0,50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0,50 zł 

F. Polecenie zapłaty       

1 Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty od czynności 2 zł 

2 Realizacja polecenia zapłaty od czynności 1 zł 

G. Usługa saldo na SMS (eSMS)       

1 Założenie, aktualizacja  od czynności 0 zł 

2 Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda za SMS 0,80 zł 

H. Karty płatnicze
7)
       

1 Rodzaj karty  VISA/MC VISA/MC VISA/MC VISA/MC VISA/MC 

2 Wydanie nowej karty, Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

3 
Wydanie duplikatu karty (Opłata nie jest pobierana, jeśli 
wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie 
Banku)  

jednorazowo 25 zł 

4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 0 zł 

5 
Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji 
wątpliwej 

od czynności 0 zł 

6 Zmiana limitu indywidualnego jednorazowo 10 zł
8)
 

7 
Opłata za posiadanie karty- karta wydana dla Posiadacza 
rachunku 

miesięcznie,  
od karty 

2 zł 
0 zł /  
5 zł

9)
 

0 zł /  
5 zł

9)
 

0 zł 0 zł 

8 
Opłata za posiadanie karty (karta wydana dla 
użytkownika) 

miesięcznie,  
od karty 

5 zł 

9 Operacje bezgotówkowe (płatność bezgotówkowa) od operacji 0 zł 

10 
Przekroczenie salda środków własnych na rachunku 
bankowym (debet niesankcjonowany) 

od salda 
przekroczenia w 

stosunku 
rocznym 

oprocentowanie według stopy przeterminowanej 

11 

Operacje gotówkowe (wypłata gotówki):  

w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci 
Planet Cash  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 
Banku (www.bsizbica.pl) 

od operacji 

 
0 zł 

w pozostałych bankomatach w kraju od operacji 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł
6) 5 zł 

w bankomatach za granicą kraju od operacji 2% min 10 zł 

w placówkach innych banków lub punktach 
świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu 
płatniczym 

od operacji 4 zł 

12 Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu „cash back” od operacji 2 zł 

13 
Wypłata gotówki we wszystkich bankomatach w Polsce 
bez prowizji 

od operacji 
TAK TAK 

opcja
10)

 TAK NIE 

14 Wpłata gotówki we wpłatomatach banku
 

od operacji 0 zł 

14 Czasowa blokada lub odblokowanie karty od czynności 6 zł 

15 
Wpłata gotówki we wpłatomatach Zrzeszenia Banku BPS 
S.A. i sieci Planet Cash 

od operacji 0 zł 

16 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Posiadacza rachunku za wskazany okres 

od zestawienia 3 zł 

17 
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek 
Posiadacza 

od generowania 8 zł 

18 Zmiana danych użytkownika karty od zmiany 3 zł 

19 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od operacji 1000 zł 

20 
Zmiana PIN’u karty w bankomatach Banku świadczących 
taką usługę 

za zmianę 1 zł 

21 
Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką 
usługę 

od zmiany 2 zł 

I. 
Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i 
zaświadczenia 

 
  

   

1 
Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w 
umowie 

od wyciągu 0 zł 

2 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany 
przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie 
kraju 

od wyciągu 5 zł 

3 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany 
przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) na terenie 
kraju 

od wyciągu 10 zł 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

4 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 
rachunku/ wysokość salda, obroty/itp. 

za dokument 20 zł 

5 
Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, 
między innymi z powstałego debetu itp. od wysłanego 
monitu  

za wezwanie 10 zł 

6 
Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na 
rachunku 

za dokument 
1 zł 

7 
Sporządzenie historii rachunku (wyciąg z rachunku) na 
wniosek Posiadacza za każdy miesiąc 

za dokument 
5 zł max 30 zł za cały rok (każdy rok liczony jest odrębnie) 

J. Usługa BLIK        

1 Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

2 Operacje bezgotówkowe (płatność bezgotówkowa) od operacji 0 zł 

3 Operacje gotówkowe (wypłata gotówki):       

 
w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci Planet 
Cash Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na 

stronie Banku (www.bsizbica.pl) 
od operacji 0 zł 

 w pozostałych bankomatach w kraju 8) od operacji 3 zł 

K. BS PAY       

1 Udostępnienie usługi  jednorazowo 0 zł 

2 Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 

 
1)
 Oferta dotyczy klientów, którzy nie posiadają rachunku w banku 

2)
 Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym: 

 Miesięczny wpływ na rachunek powyżej 2000 zł, opłata za prowadzenie – 0 zł;  

 Miesięczny wpływ na rachunek od 1000 zł do 2000 zł, opłata za prowadzenie – 4 zł  

 Miesięczny wpływ na rachunek poniżej 1000 zł, opłata za prowadzenie – 6 zł  
3)
 Wysokość opłaty uzależniona jest od wysokości wpływów na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Do wpływów nie są zaliczane wpłaty 

gotówkowe oraz przelewy między rachunkami klienta: 

 Miesięczny wpływ na rachunek powyżej 5000 zł, opłata za prowadzenie – 0 zł;  

 Miesięczny wpływ na rachunek do 5000 zł, opłata za prowadzenie – 30 zł  
4) 

Wypłaty gotówkowe dzienne w łącznej wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, najpóźniej do godziny 12
00

 poprzedniego 
dnia roboczego w stosunku do dnia wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w 
wysokości 20 zł od kwoty awizowanej. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki.  
Prowizja za wypłatę -5 zł za każde rozpoczęte 5 000 zł powyżej kwoty awizowanej, lub w przypadku braku awizowania od wypłaty powyżej 20 000 zł. W 
przypadku wypłaty gotówkowej z tytułu spadkobrania/zapisu wypłata powyżej 20 000 zł nie będzie zrealizowana bez wcześniejszego awizowania 
środków. 
5)
 Przelewy krajowe w innej walucie niż PLN oraz przelewy zagraniczne zlecone w placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej 

realizowane są  zgodnie z Część V. Czeki i przekazy w obrocie dewizowym. 
6)
 SORBNET – Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 60 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych 

zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps 
7)
 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
8)
 Zmiana limitu za pomocą www.Kartosfera.pl wynosi 0 zł. 

9)
 ) Opłata nie będzie pobrana za kartę w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do rachunku na kwotę min. 250 zł w 

danym miesiącu kalendarzowym, za który pobierana jest miesięczna opłata za kartę. Transakcja nie może zostać anulowana. Transakcją 
bezgotówkową jest: zakup kartą w sklepie w Polsce i za granicą, płatność internetowa. Do transakcji bezgotówkowych nie jest wliczana wypłata 
pieniędzy realizowana w ramach transakcji „cash back” lub wypłata w placówkach innych banków lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w 
terminalu płatniczym. Rozliczenie opłaty za kartę następuje w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu miesiąca kalendarzowego. 
10) 

W przypadku skorzystania z opcji bezpłatnych bankomatów na terenie kraju opłata za posiadanie karty zostaje podwyższona do 7,00 zł miesięcznie 
niezależnie od wartości transakcji wykonanych kartą. Z opcji bezpłatnych bankomatów na terenie kraju mogą korzystać posiadacze karty będący 
właścicielem rachunku. 
11)

 Dodatkowe Ubezpieczenie Assistance dla Pol-Konto ZUS – przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej 0 zł/miesięcznie; od 13 miesiąca 
ochrony ubezpieczeniowej 0,60 zł/miesięcznie 
 

Rozdział II. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto) junior, student 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Pol-Konto Student 

1 2 3 4 

Konto wspólne  NIE 

A. Rachunek bankowy  

1 Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku  miesięcznie 0 zł 

3 Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta za czynność 5 zł 

4 Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na rachunku miesięcznie 3 zł 

5 Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) za czynność 5 zł 

6 Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta  jednorazowo 10 zł 

7 
Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty 
zaciągniętych kredytów w innym banku 

za czynność 10 zł 

8 Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku jednorazowo 20 zł 

9 Złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci za czynność 0 zł 

10 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci od zapisobiorcy 20 zł 

11 Realizacja z tytułu spadkobrania od spadkobiercy 20 zł 

http://www.kartosfera.pl/
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1 2 3 4 

12 Wypłata z tytułu spadkobrania/zapisu  – gotówkowa
1)
 od operacji 

0,30% od kwoty  
min 5 zł max 40 zł 

13 Wypłata z tytułu spadkobrania/zapisu  –przelew ELIXIR od przelewu 5 zł 

14 Opłata za przyjęcie zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego od zawiadomienia 10 zł 

15 Opłata za realizację zajęcia komorniczego od przelewu 5 zł 

16 Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia za czynność 20 zł 

17 
Minimalne saldo na rachunku po wykonaniu operacji włącznie z należną Bankowi opłatą 
bądź prowizją 

 0 zł 

B. Wpłaty i wypłaty  

1 Wpłata gotówkowa w kasie banku  za wpłatę 0 zł 

2 Wypłata gotówkowa w kasie banku 1)
 za wypłatę 0 zł 

C. Bankowość internetowa  

1 Aktywacja jednorazowo 
0 zł 

2 Opłata za dostęp miesięcznie 

3 Autoryzacja operacji za pomocą EBO Token PRO każdorazowo 0 zł 

4 Autoryzacja operacji za pomocą kodu SMS każdorazowo 0 zł 

5 Informacja SMS o realizacji zlecenia, zmianie salda każdorazowo 0,30 zł 

6 Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 0 zł 

7 Założenie rachunku lokaty za rachunek 0 zł 

D. Przelewy krajowe w PLN
2)
 

 

1 

Przelew na rachunek w Banku: 

w placówce Banku 
za przelew 0 zł 

w systemie bankowości internetowej 

2 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:  

w placówce Banku 

za przelew 

0 zł 

w placówce Banku US 5 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

3 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET
3)
:  

w placówce Banku 
za przelew 20 zł 

w systemie bankowości internetowej 

4 

Przelew „Ekspresowy” w systemie BlueCash (max kwota pojedynczego przelewu 
10 000 zł): 

  

w systemie bankowości internetowej  za przelew 5 zł 

5 

Przelew „Ekspresowy” w systemie Express ELIXIR (max kwota pojedynczego przelewu 
10 000 zł) 

  

w placówce Banku 
za przelew 

10 zł 

w systemie bankowości internetowej 5 zł 

E. 
Przelewy krajowe w innej walucie niż PLN oraz przelewy zagraniczne zlecone w 
placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej 

 
Opłaty zgodnie z Część 
V. Czeki i przekazy w 
obrocie dewizowym 

F. Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie 
 

1 

Założenie, modyfikacja zlecenia stałego: 

w placówce Banku 
za zlecenie 

2,50 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

2 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku  

w placówce Banku 
za przelew 0 zł 

w systemie bankowości internetowej 

3 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku  

w placówce Banku 
za przelew 0 zł 

w systemie bankowości internetowej 

G. Polecenie zapłaty  

1 Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty od czynności 2 zł 

2 Realizacja polecenia zapłaty od czynności 1 zł 

H. Usługa saldo na SMS (eSMS)  

1 Założenie, aktualizacja  od czynności 0 zł 

2 Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda za SMS 0,80 zł 

I. Karty płatnicze
4)
  

1 Rodzaj karty  VISA/MC 
2 Wydanie nowej karty,  jednorazowo 

0 zł 
3 Wznowienie karty,  jednorazowo 

4 
Wydanie duplikatu karty (Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie Banku) 
jednorazowo 25 zł 

5 Zastrzeżenie karty jednorazowo 0 zł 

6 Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej od czynności 0 zł 

7 Zmiana limitu indywidualnego jednorazowo 0 zł 
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1 2 3 4 

8 Opłata za posiadanie karty miesięcznie, od karty 0 zł 

9 Opłata za posiadanie karty (karta wydana dla użytkownika) 
miesięcznie 

 od karty 
5 zł 

10 
Przekroczenie salda środków własnych na rachunku bankowym (debet 
niesankcjonowany) 

od salda przekroczenia 
w stosunku rocznym 

oprocentowanie wg 
stopy przeterminowanej 

11 Operacje bezgotówkowe (płatność bezgotówkowa) od operacji 0 zł 

12 

Operacje gotówkowe (wypłata gotówki):  

w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci Planet Cash  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) 

od operacji 0 zł 

w pozostałych bankomatach w kraju od operacji 0 zł 

w bankomatach za granicą kraju od operacji 2% min 10 zł 

w placówkach innych banków lub punktach świadczących usługi wypłaty gotówki w 
terminalu płatniczym 

od operacji 2 zł 

13 Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu „cash back” od operacji 2 zł 

14 Wpłata gotówki we wpłatomatach banku
 

od operacji 0 zł 

15 Wpłata gotówki we wpłatomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci Planet Cash od operacji 0 zł 

16 Czasowa blokada lub odblokowanie karty od czynności 6 zł 

17 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za wskazany 
okres 

od zestawienia 3 zł 

18 Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek Posiadacza od generowania 8 zł 

19 Zmiana danych użytkownika karty od zmiany 3 zł 

20 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od operacji 1000 zł 

21 Zmiana PIN’u karty w bankomatach Banku świadczących taką usługę za zmianę 1 zł 

22 Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką usługę od zmiany 2 zł 

J. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia  

1 Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w umowie od wyciągu 0 zł 

2 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową 
(listem zwykłym) na terenie kraju 

od wyciągu 5 zł 

3 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu wysyłany przez Bank drogą pocztową 
(listem poleconym) na terenie kraju 

od wyciągu 10 zł 

4 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ wysokość salda, 
obroty/itp. 

za dokument 20 zł 

5 
Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między innymi z powstałego 
debetu itp. od wysłanego monitu  

za wezwanie 10 zł 

6 Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku za dokument 1 zł 

7 
Sporządzenie historii rachunku (wyciąg z rachunku) na wniosek Posiadacza za każdy 
miesiąc za dokument 

5 zł max 30 zł za cały 
rok (każdy rok liczony 

jest odrębnie) 

K. Usługa BLIK   

1 Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

2 Operacje bezgotówkowe (płatność bezgotówkowa) od operacji 0 zł 

3 

Operacje gotówkowe (wypłata gotówki):  

w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci Planet Cash  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie Banku (www.bsizbica.pl) 

od operacji 0 zł 

w pozostałych bankomatach w kraju
  

od operacji 0 zł 

L. BS PAY   

1 Udostępnienie usługi  jednorazowo 0 zł 

2 Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 
1) 

Wypłaty gotówkowe dzienne w łącznej wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, najpóźniej do godziny 12
00

 poprzedniego 
dnia roboczego w stosunku do dnia wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w 
wysokości 20 zł od kwoty awizowanej. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. Prowizja za wypłatę - 5 zł za każde 
rozpoczęte 5 000 zł powyżej kwoty awizowanej, lub w przypadku braku awizowania od wypłaty powyżej 20 000 zł. W przypadku wypłaty gotówkowej z 
tytułu spadkobrania/zapisu wypłata powyżej 20 000 zł nie będzie zrealizowana bez wcześniejszego awizowania środków. 
2)
 Przelewy krajowe w innej walucie niż PLN oraz przelewy zagraniczne zlecone w placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej 

realizowane są  zgodnie z Część V. Czeki i przekazy w obrocie dewizowym. 
3)
 SORBNET – Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 60 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych 

zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps 
4)
 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 

 

http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps
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Rozdział III. Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe (Pol-Konto) dla pobierających świadczenia 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Pol-Konto 
Świadczenia 

Standard 

Pol-Konto 
Świadczenia 

Plus 

Pol-Konto 
Świadczenia 

GOPS 

1 2 3 4 5 6 

Konto wspólne  NIE NIE NIE 

A. Rachunek bankowy      

1 Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku  miesięcznie 1 zł 4,29 zł 0 zł 

3 Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta za czynność 5 zł 

4 Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na rach miesięcznie 3 zł 

5 Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) za czynność 5 zł 

6 Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta  jednorazowo 10 zł 

7 
Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw 
z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w 
innym banku 

za czynność 10 zł 

8 
Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz 
innego Banku 

jednorazowo 20 zł 

9 Złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci za czynność 0 zł 

10 Realizacja dyspozycji wkładem na wypadek śmierci od zapisobiorcy 20 zł 

11 Realizacja z tytułu spadkobrania od spadkobiercy 20 zł 

12 Wypłata z tytułu spadkobrania/zapisu  – gotówkowa
1)
 

od 
operacji 

0,30% od kwoty min 5 zł max 40 zł 

13 Wypłata z tytułu spadkobrania/zapisu  –przelew ELIXIR 
od 

przelewu 
5 zł 

14 
Opłata za przyjęcie zawiadomienia o zajęciu rachunku 
bankowego 

od zawiadomienia 10 zł 

15 Opłata za realizację zajęcia komorniczego  od przelewu 5 zł 

16 
Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty 
założenia 

za czynność 20 zł 

17 
Minimalne saldo na rachunku po wykonaniu operacji 
włącznie z należną Bankowi opłatą bądź prowizją 

 5 zł 

B. Wpłaty i wypłaty      

1 Wpłata gotówkowe  za wpłatę 0 zł 

2 
Wpłaty bezgotówkowe inne niż Świadczenia socjalne 
(wpłaty z Gminnych, Miejskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej/Rodzinie) 

od operacji 0,25% min 5 zł max 20zł 

3 Wypłata gotówkowa
1)

 za wypłatę 0 zł 

C. Bankowość internetowa      

1 Aktywacja jednorazowo 
0 zł 

2 Opłata za dostęp miesięcznie 

3 Autoryzacja operacji za pomocą EBO Token PRO każdorazowo 0 zł 

4 Autoryzacja operacji za pomocą kodu SMS każdorazowo 0 zł 

5 Informacja SMS o realizacji zlecenia, zmianie salda każdorazowo 0,30 zł 

6 Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 0 zł 

7 Założenie rachunku lokaty 
za każdy 
rachunek 

0 zł 

D. Przelewy krajowe w PLN      

1 

Przelew wewnętrzny na rachunek w Banku:      

w placówce Banku 
za przelew 0 zł 

w systemie bankowości internetowej 

2 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w 
systemie ELIXIR: 

     

w placówce Banku oprócz US
 

za przelew 

3,50 zł 

w systemie bankowości internetowej oprócz US 0,50 zł 

w placówce Banku US
 

5 zł 

w systemie bankowości internetowej US
 

1,50 zł 

3 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w 
systemie SORBNET

2)
: 

     

w placówce Banku 
za przelew 20 zł 

w systemie bankowości internetowej 

4 

Przelew „Ekspresowy” w systemie BlueCash (max kwota 
pojedynczego przelewu 10 000 zł): 

  

w systemie bankowości internetowej  za przelew 5 zł 

5 

Przelew „Ekspresowy” w systemie Express ELIXIR (max 
kwota pojedynczego przelewu 10 000 zł) 

  

w placówce Banku 
za przelew 

10 zł 

w systemie bankowości internetowej 5 zł 

6 Przelew na konto organu egzekucyjnego za przelew 5 zł 
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1 2 3 4 5 6 

E. 
Przelewy krajowe w innej walucie niż PLN oraz 
przelewy zagraniczne zlecone w placówce Banku lub 
za pośrednictwem bankowości internetowej 

 
Opłaty zgodnie z Część V. Czeki i przekazy w 

obrocie dewizowym 

F. Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie      

1 

Założenie, modyfikacja zlecenia stałego:      

w placówce Banku 
za zlecenie 

2,50 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

2 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku      

w placówce Banku 
za przelew 0 zł 

w systemie bankowości internetowej 

3 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku      

w placówce Banku 
za przelew 

1,50 zł 

w systemie bankowości internetowej 0,50 zł 

G. Polecenie zapłaty      

1 Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty od czynności 2 zł 

2 Realizacja polecenia zapłaty od czynności 1 zł 

H. Usługa saldo na SMS (eSMS)      

1 Założenie, aktualizacja  od czynności 0 zł 

2 Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda za SMS 0,80 zł 0 zł 0,80 zł 

I. Karty płatnicze
3)
      

1 Rodzaj karty  VISA 
2 Wydanie nowej karty, Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

3 
Wydanie duplikatu karty (Opłata nie jest pobierana, jeśli 

wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku) 
jednorazowo 25 zł 

4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 0 zł 

5 
Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji 
wątpliwej 

od czynności 0 zł 

6 Zmiana limitu indywidualnego jednorazowo 10 zł
4) 

7 Opłata za posiadanie karty 
miesięcznie, od 

karty 
2,50 zł 0 zł 2,50 zł 

8 
Opłata za posiadanie karty (karta wydana dla 
użytkownika) 

 
miesięcznie 

 od karty 
5 zł 5 zł 5 zł 

9 
Przekroczenie salda środków własnych na rachunku 
bankowym (debet niesankcjonowany) 

od salda 
przekroczenia w 

stosunku rocznym 
oprocentowanie wg stopy przeterminowanej 

10 Operacje bezgotówkowe (płatność bezgotówkowa) od operacji 0 zł 

11 

Operacje gotówkowe (wypłata gotówki):      

w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci 
Planet Cash  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 
Banku (www.bsizbica.pl) 

od operacji 0 zł 

w pozostałych bankomatach w kraju od operacji 5 zł 

w bankomatach za granicą kraju od operacji 2% min 10 zł 

w placówkach innych banków lub punktach 
świadczących usługi wypłaty gotówki w terminalu 
płatniczym 

od operacji 4 zł 

12 Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu „cash back” od operacji 2 zł 

13 
Wpłata gotówki we wpłatomatach Zrzeszenia Banku BPS 
S.A. i sieci Planet Cash

 od operacji 0 zł 

14 Czasowa blokada lub odblokowanie karty od czynności 6 zł 

15 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie 
Posiadacza rachunku za wskazany okres 

od zestawienia 3 zł 

16 
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek 
Posiadacza 

od generowania 8 zł 

17 Zmiana danych użytkownika karty (na wniosek klienta) od zmiany 3 zł 

18 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od operacji 1000 zł 

19 
Zmiana PIN’u karty w bankomatach Banku świadczących 
taką usługę 

za zmianę 1 zł 

20 
Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką 
usługę 

od zmiany 2 zł 

J. 
Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i 
zaświadczenia 

     

1 
Wyciąg miesięczny udostępniany w sposób określony w 
umowie 

od wyciągu 0 zł 

2 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) 
na terenie kraju 

od wyciągu 5 zł 

3 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 
wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem poleconym) 
na terenie kraju 

od wyciągu 10 zł 
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4 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 
rachunku/ wysokość salda, obroty/itp. 

za dokument 20 zł 

5 
Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, 
między innymi z powstałego debetu itp. od wysłanego 
monitu  

za wezwanie 10 zł 

6 
Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na 
rachunku 

za dokument 1 zł 

7 
Sporządzenie historii rachunku (wyciąg z rachunku) na 
wniosek Posiadacza za każdy miesiąc 

za dokument 
5 zł max 30 zł za cały rok (każdy rok liczony jest 

odrębnie) 

K. Usługa BLIK       

1 Opłata za Usługę BLIK jednorazowo 0 zł 

2 Operacje bezgotówkowe (płatność bezgotówkowa) od operacji 0 zł 

3 

Operacje gotówkowe (wypłata gotówki):      

w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci 
Planet Cash  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie 
Banku (www.bsizbica.pl) 

od operacji 0 zł 

w pozostałych bankomatach w kraju
 12)

 od operacji 3 zł 

L. BS PAY       

1 Udostępnienie usługi  jednorazowo 0 zł 

2 Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 
1) 

Wypłaty gotówkowe dzienne w łącznej wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, najpóźniej do godziny 12
00

 poprzedniego 
dnia roboczego w stosunku do dnia wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w 
wysokości 20 zł od kwoty awizowanej. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. Prowizja za wypłatę - 5 zł za każde 
rozpoczęte 5 000 zł powyżej kwoty awizowanej, lub w przypadku braku awizowania od wypłaty powyżej 20 000 zł. W przypadku wypłaty gotówkowej z 
tytułu spadkobrania/zapisu wypłata powyżej 20 000 zł nie będzie zrealizowana bez wcześniejszego awizowania środków. 
2)
 SORBNET – Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 60 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych 

zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps 
3)
 Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
4)
 Zmiana limitu za pomocą www.Kartosfera.pl wynosi 0 zł 
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Część III. Rachunki rozliczeniowe – bieżące i pomocnicze,  

Rozdział I. Rachunki rolnicze, Rachunki dla Firm, Wspólnot Mieszkaniowych  
(bieżące i pomocnicze) w PLN 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Stawka 

 
 
Tryb pobierania 

Rachunki 

rolnicze 

Rachunki dla 

Firm, Wspólnot 

Mieszkaniowych 

Rachunek Agro
 

Rachunek Plus 

1 2 3 4 5 

A. Rachunek bankowy    

1 Otwarcie rachunku  jednorazowo 0 zł 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 4 zł 20 zł 

3 Prowadzenie rachunku pomocniczego
1) 

miesięcznie 10 zł 10 zł 

4 Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta za czynność 15 zł 15 zł 

5 Udzielenie informacji na hasło o stanie środków na rachunku miesięcznie 3 zł 0 zł 

6 Pełnomocnictwo do rachunku (zmiana, cofnięcie) za czynność 5 zł 5 zł 

7 Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek klienta jednorazowo 10 zł 10 zł 

8 
Dokonanie blokady środków na rachunku oraz cesja praw z tytułu 
zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów w innym banku 

za czynność 10 zł 10 zł 

9 Potwierdzenie wykonania blokady środków na rzecz innego Banku jednorazowo 20 zł 

10 Realizacja z tytułu spadkobrania  od spadkobiercy 20 zł 

11 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania  – gotówkowa
2)

 od operacji 0,30% od kwoty min 5 zł max 40 zł 

12 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania  –przelew ELIXIR od przelewu 5 zł 

13 Wydanie czeków za czek nie dotyczy 1 zł 

14 Potwierdzenie czeku za czek nie dotyczy 10 zł 

15 Inkaso czeku za czek nie dotyczy 10 zł 

16 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo nie dotyczy 30 zł 

17 Likwidacja rachunku w ciągu 2 miesięcy od daty założenia za czynność 25 zł 50 zł 

18 
Minimalne saldo na rachunku po wykonaniu operacji włącznie z 
należną Bankowi opłatą bądź prowizją 

 25 zł 50 zł 

B. Wpłaty i wypłaty    

1 Wpłata gotówkowe  za wpłatę 0 zł 

2 Wpłaty bezgotówkowe za wpłatę 0 zł 

3 Wypłata gotówkowa
2)

 za wypłatę 
0,25% od kwoty 

min 2,50 zł 
max 40 zł 

0,30% od kwoty 
min 2,50 zł 
max 40 zł 

C. Bankowość internetowa    

1 Aktywacja,  jednorazowo 0 zł 

2 Opłata za dostęp miesięcznie 0 zł 

3 Autoryzacja operacji za pomocą EBO Token PRO każdorazowo 0 zł 

4 Autoryzacja operacji za pomocą kodu SMS każdorazowo 0 zł 

5 Informacja SMS o realizacji zlecenia, zmianie salda każdorazowo 0,30 zł 

6 Doładowanie telefonu komórkowego za doładowanie 0 zł 

7 Założenie rachunku lokaty za rachunek 0 zł 

D. Przelewy krajowe w PLN
3) 

   

1 

Przelew na rachunek w Banku:    

w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

2 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 
w tym US: 

   

w placówce Banku
 

za przelew 
3,50 zł 4 zł 

w systemie bankowości internetowej 0,79 zł 0,65 zł 

3 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie 
SORBNET

4)
: 

   

w placówce Banku 
za przelew 

20 zł 
w systemie bankowości internetowej 20 zł 

4 

Przelew „Ekspresowy” w systemie BlueCash (max kwota 
pojedynczego przelewu 10 000 zł): 

  

w systemie bankowości internetowej  za przelew 5 zł 

5 

Przelew „Ekspresowy” w systemie Express ELIXIR (max kwota 
pojedynczego przelewu 10 000 zł) 

  

w placówce Banku 
za przelew 

10 zł 

w systemie bankowości internetowej 5 zł 

 

 



 

str. 13 

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Izbicy - produkty wycofane z oferty, obowiązuje od 01-09-2022r.  

1 2 3 4 5 

E. Zlecenia stałe o stałej kwocie i terminie    

1 

Założenie zlecenia stałego:    

w placówce Banku 
za zlecenie 

2,50 zł 5 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

2 

Modyfikacja zlecenia stałego:    

w placówce Banku 
za zlecenie 

2,50 zł 5 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

3 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku    

w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

4 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku   

w placówce Banku 
za przelew 

1,50 zł 

w systemie bankowości internetowej 0 zł 

F. Polecenie zapłaty   

1 Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia zapłaty od czynności 2 zł 

2 Realizacja polecenia zapłaty od czynności 1 zł 

G. Usługa saldo na SMS (eSMS)   

1 Założenie, aktualizacja  od czynności 0 zł 

2 Wysłanie komunikatu SMS o zmianie salda za SMS 0,80 zł 0,20 zł 

H. Karty płatnicze
5)
   

1 Rodzaj karty  VISA 

2 Wydanie, wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

3 
Wydanie duplikatu karty (Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty 

nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku) 
jednorazowo 25 zł 

4 Zastrzeżenie karty jednorazowo 10 zł 

5 Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie transakcji wątpliwej od czynności 0 zł 

6 Zmiana limitu indywidualnego jednorazowo 10 zł
6) 

7 Opłata za posiadanie karty
 
wydanej dla Posiadacza rachunku 

miesięcznie 
 od karty 

5,50 zł 2 zł 

7 Opłata za posiadanie karty
 
wydanej dla Pełnomocnika 

miesięcznie 
od karty 

10 zł 5 zł 

8 
Przekroczenie salda środków własnych na rachunku bankowym 
(debet niesankcjonowany) 

od salda 
przekroczenia w 

stosunku rocznym 

oprocentowanie wg stopy 
przeterminowanej 

9 Operacje bezgotówkowe (płatność bezgotówkowa) od operacji 0 zł 

10 

Operacje gotówkowe (wypłata gotówki):   

w bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i sieci Planet Cash  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie Banku 
(www.bsizbica.pl) 

od operacji 0 zł 3,90 zł 

w pozostałych bankomatach w kraju od operacji 5 zł 3,90 zł 

w bankomatach za granicą kraju od operacji 2 % min 10 zł 

w placówkach innych banków lub punktach świadczących usługi 
wypłaty gotówki w terminalu płatniczym 

od operacji 4 zł 
0,5 % wypłacanej 
kwoty, min 2 zł, 

max 10 zł 
11 Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu „cash back” od operacji 2 zł 

12 Wpłata gotówki we wpłatomatach banku
8) 

od operacji 0 zł 

13 Czasowa blokada lub odblokowanie karty od czynności 10 zł 

14 
Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 
rachunku za wskazany okres 

od zestawienia 3 zł 10 zł 

15 
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek 
Posiadacza 

od generowania 8 zł 10 zł 

16 Zmiana danych użytkownika karty od zmiany 3 zł 10 zł 

17 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty od operacji 1000 zł 

18 
Zmiana PIN’u karty w bankomatach Banku świadczących taką 
usługę 

za zmianę 1 zł 

19 Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką usługę od zmiany 2 zł 

I. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia    

1 Wyciąg miesięczny udostępniany w Banku od wyciągu 0 zł 

2 Wyciąg udostępniany za pośrednictwem internetowej od wyciągu 0 zł 

3 
Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 
zwykłym) na terenie kraju 

od wyciągu 5 zł 

4 
Wyciąg dzienny wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 
poleconym) na terenie kraju 

od wyciągu 10 zł 

5 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/ 
wysokość salda, obroty/itp. 

za dokument 20 zł 

6 
Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności Banku, między 
innymi z powstałego debetu itp. od wysłanego monitu  

za wezwanie 10 zł 

7 Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji na rachunku za dokument 1 zł 

8 
Sporządzenie historii rachunku (wyciąg z rachunku) na wniosek 
Posiadacza za każdy miesiąc 

za dokument 
5 zł max 30 zł za cały rok (każdy rok 

liczony jest odrębnie) 
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K. BS PAY
 
    

1 Udostępnienie usługi  jednorazowo 0 zł 

2 Opłata za korzystanie z usługi miesięcznie 0 zł 
 

1) 
Opłata nie jest pobierana jeżeli rachunek został założony wyłącznie w celu rozliczania transakcji wykonywanych kartą płatniczą. 

2) 
Wypłaty gotówkowe dzienne w łącznej wysokości przekraczającej równowartość 20 000 zł należy awizować, najpóźniej do godziny 12

00
 poprzedniego 

dnia roboczego w stosunku do dnia wypłaty. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w 
wysokości 20 zł od kwoty awizowanej. W przypadku braku awizowania Bank może odmówić wypłaty gotówki. Prowizja za wypłatę - 5 zł za każde 
rozpoczęte 5 000 zł powyżej kwoty awizowanej, lub w przypadku braku awizowania od wypłaty powyżej 20 000 zł. W przypadku wypłaty gotówkowej z 
tytułu spadkobrania/zapisu wypłata powyżej 20 000 zł nie będzie zrealizowana bez wcześniejszego awizowania środków. 
3)
 Przelewy krajowe w innej walucie niż PLN oraz przelewy zagraniczne zlecone w placówce Banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej 

realizowane są  zgodnie z Część V. Czeki i przekazy w obrocie dewizowym. 
4)
 SORBNET – Szybkie przelewy kierowane do innych banków realizowane przez Bank w ciągu 60 minut, z wyjątkiem Banków Spółdzielczych 

zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Aktualną listę Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Banku BPS S.A. w Warszawie 
można odnaleźć pod adresem: http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps 
5)
Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, 

przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
6) 

Zmiana limitu za pomocą www.Kartosfera.pl wynosi 0 zł.
  

 
 

Część IV. Kredyty i gwarancje bankowe 

Rozdział I. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Kredyty na zakup kolektorów 

słonecznych 

1 Prowizja przygotowawcza 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 

30 zł 

2 Prowizja za udzielenie (odnowienie) 
3 % 

min. 50 zł 

3 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia 
2 % 

min. 100 zł 

4 
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku 
krajowym 

za przelew 3 zł 

5 Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej 
1,50 % 

min. 50 zł 

 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty wcześniejszej 

spłaty 
0 zł 

6 
Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty kredytu (rat 
kredytu) lub odsetek  

za wezwanie 10 zł 

7 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 

50 zł 

8 
Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia, opinii lub, 
że klient nie figuruje jako dłużnik banku 

30 zł 

9 
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów, 
nie wymienionych z nazwy w Taryfie, a związanych z 
obsługą kredytu 

30 zł 

 

Rozdział II. Kredyty komercyjne na działalność rolniczą 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Kredyty konsolidacyjne 

1 Prowizja za udzielenie (odnowienie) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
od 0,50%  
do 2,00 % 
min. 70 zł 

2 
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku 
krajowym 

za przelew 5 zł 

3 Prowizja za wydanie promesy przyrzeczonej kredytu
2) 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
1 % 

min. 100 zł 
max. 500 zł 

4 
Prowizja za gotowość finansową - od niewykorzystanej 
części Kredytu  

od kwoty 0 zł 

5 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty wcześniejszej 

spłaty 
0 zł 

6 Prolongowanie terminu spłaty kredytu Jednorazowo od kwoty prolongowanej 
1,50 % 

min. 50 zł 

7 Podwyższenie kwoty kredytu Jednorazowo od kwoty podwyższenia 
2 % 

min. 70 zł 

8 Prowizja od zaangażowania kredytowego
4) 

rocznie 
od 0,50%  
do 2,50% 
min. 50 zł 

9 
Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty kredytu (rat 
kredytu) lub odsetek  

za wezwanie 10 zł 

 

http://www.bankbps.pl/o-grupie-bps
http://www.kartosfera.pl/
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10 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 

50 zł 

11 
Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia, opinii lub, 
że klient nie figuruje jako dłużnik banku 

30 zł 

12 
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów, 
nie wymienionych z nazwy w Taryfie, a związanych z 
obsługą kredytu 

50 zł 

 

Rozdział III. Kredyty komercyjne na działalność gospodarczą i pozostałe (z wyłączeniem działalności 
rolniczej) 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Kredyty konsolidacyjne 

1 Prowizja za udzielenie (odnowienie) jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
od 0,50%  
do 2,00 % 
min. 70 zł 

2 
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku 
krajowym 

za przelew 5 zł 

3 Prowizja za wydanie promesy przyrzeczonej kredytu
2) 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
1 % 

min. 100 zł 
max. 500 zł 

4 
Prowizja za gotowość finansową - od niewykorzystanej 
części Kredytu  

od kwoty 0 zł 

5 Spłata całości lub części kredytu przed terminem 
jednorazowo od kwoty wcześniejszej 

spłaty 
0 zł 

6 Prolongowanie terminu spłaty kredytu jednorazowo od kwoty prolongowanej 
1,50 % 

min. 50 zł 

7 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia 
2 % 

min. 100 zł 

8 Prowizja od zaangażowania kredytowego
3) 

rocznie 
od 0,50%  
do 2,50% 
min. 50 zł 

9 
Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty kredytu (rat 
kredytu) lub odsetek  

za wezwanie 10 zł 

10 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek 
Kredytobiorcy 

jednorazowo 

50 zł 

11 
Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia, opinii lub, 
że klient nie figuruje jako dłużnik banku 

30 zł 

12 
Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii dokumentów, 
nie wymienionych z nazwy w Taryfie, a związanych z 
obsługą kredytu 

50 zł 

 


