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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  
 

 

 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Głogowie Małopolskim dla klientów indywidualnych” 

zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego 

w Głogowie Małopolskim, 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. 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. 

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

5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy 

to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym.  

6. 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. 

7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota 

w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania 

należności. 

8. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

9. 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. 

10. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku 

do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

11. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać 

z umów zawieranych z Bankiem. 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 Rozdział I.  

RACHUNKI BANKOWE 
 

I.    RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY   

1. Otwarcie rachunku  

1.1 bieżącego: 30,00 zł 

1.2 pomocniczego: 15,00 zł 

1.3 rolniczego:    20,00 zł 

1.4 rachunku VAT: 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie  

2.1 bieżącego:  20,00 zł 

2.2 pomocniczego: 10,00 zł 

2.3 rolniczego: 0,00 zł 

2.4 dla podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej:  15,00 zł  

2.5 rachunku VAT: 0,00 zł 

3. Likwidacja rachunku   

3.1 bieżącego, pomocniczego, rolniczego, rachunku VAT:  0,00 zł  

3.2 opłata za likwidację rachunku przed upływem 30 dni od daty otwarcia: 
Uwaga: nie dotyczy rachunków VAT oraz rachunków otwieranych dla Komitetów Wyborczych. 

30,00 zł 

4. Wpłaty i wypłaty  

4.1 Wpłaty gotówkowe na rachunki bieżące i pomocnicze: 
0,30 % min. 3,00 zł  

max. 300,00 zł   

4.2 Wpłaty na rachunki rolnicze:  bez opłat 

4.3 Wypłaty gotówkowe z rachunków bieżących i pomocniczych: 
 Uwaga:  wypłaty gotówkowe  w wysokości przekraczającej 20 tys. zł  należy awizować, co najmniej jeden dzień 

roboczy przed dokonaniem wypłaty. 

0,50% min. 3,00 zł  
max. 300,00 zł  

4.4 Wypłaty gotówkowe z rachunków w przypadku nie dokonania przez klienta awizowania: 
Uwaga:  prowizję pobiera się dodatkowo od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą 
awizowania. 

0,15% min. 10,00 zł  
 

4.4 Wypłaty z rachunków rolniczych: 
0,30% min. 3,00 zł  

max. 300,00 zł 

4.5 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet: wg ceny zakupu 

4.6 Potwierdzenie jednego czeku gotówkowego: 10,00 zł 

4.7 Inkaso czeku: 10,00 zł 

4.8 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków: 
Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 

50,00 zł 

5. Przelewy krajowe  

5.1 Przelew wewnętrzny: 1,00 zł 

5.2 Przelew zewnętrzny:  

5.2.1 w systemie ELIXIR: 5,00 zł 

5.2.2 w systemie SORBNET: 30,00 zł 

5.3 opłata dodatkowa (pobierana niezależnie od opłaty za realizację przelewu) z tytułu 

realizacji polecenia przelewu sporządzonego na podstawie ustnej dyspozycji klienta: 
3,00 zł 

5.4 Przelew z rachunku VAT: 0,00 zł 

6. Zlecenie stałe  

6.1 Ustanowienie zlecenia stałego:  2,00 zł 

6.2 Modyfikacja, odwołanie zlecenia stałego: 5,00 zł 

6.3 Realizacja zlecenia stałego: 2,00 zł 

6.4 Odmowa wykonania zlecenia stałego z tytułu braku środków na rachunku: 5,00 zł 

7. Polecenie zapłaty – opłaty pobierane z rachunku odbiorcy prowadzonego w Banku  

7.1 Wdrożenie usługi polecenia zapłaty (opłata jednorazowa): 200,00 zł 

7.2 Miesięczny abonament za korzystanie z usługi: 50,00 zł 

7.3 Dystrybucja jednego formularza Zgody na obciążenie rachunku/cofnięcia zgody na 

obciążenie rachunku: 
5,00 zł 

7.4 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty: 5,00 zł 

8. Polecenie zapłaty – opłaty pobierane z rachunku płatnika prowadzonego w Banku  

8.1 Realizacja polecenia zapłaty: 1,00 zł 

8.2 Dyspozycja polecenia zapłaty do indywidualnej realizacji:  
30,00 zł za każdy 

rozpoczęty miesiąc 
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8.3 Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty: 5,00 zł 

8.4 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku płatnika: 5,00 zł 

9. Wyciąg z rachunku bankowego  

9.1 Wyciąg odbierany w jednostce Banku  prowadzącej rachunek: bez opłat 

9.2 Wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:  

9.2.1 raz w miesiącu lub rzadziej listem zwykłym: bez opłat 

9.2.2 częściej niż raz w miesiącu listem zwykłym – za każdą przesyłkę: 5,00 zł 

9.2.3 listem poleconym – za każdą przesyłkę: 10,00 zł 

9.3 Wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku  poza granice kraju - za każdą 

przesyłkę: 
 

9.3.1 listem zwykłym: 10,00 zł 

9.3.2 listem poleconym: 20,00 zł 

9.4 Wyciąg sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku – za wyciąg: 10,00 zł  

9.5 Wydanie na wniosek posiadacza rachunku kopii lub wtórników dowodów księgowych 

(do wyciągu bankowego) – za jeden dokument: 
10,00 zł  

10. Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku  

10.1 Telefoniczna usługa na hasło miesięcznie: 10,00 zł 

10.2 Opłata za powiadomienie za pomocą SMS (do 15 szt. SMS miesięcznie): 6,00 zł 

10.3 Opłata za każdy SMS powyżej 15 szt.: 0,30 zł 

II.    RACHUNEK LOKACYJNY  
 

1. Otwarcie rachunku: 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku – miesięcznie: 0,00 zł 

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek lokacyjny: 0,00 %  

4.  Wypłaty gotówkowe z rachunku lokacyjnego: 
 Uwaga:  wypłaty gotówkowe  w wysokości przekraczającej 20 tys. zł  należy awizować, co najmniej jeden dzień 

roboczy przed dokonaniem wypłaty. 

0,15% min. 15,00 zł  
max. 300,00 zł   

5. Przelewy krajowe wewnętrzne i zewnętrzne: 10,00 zł 

III.    RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ 
 

1. Otwarcie rachunku lokaty: bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty: bez opłat 

3. Wpłaty na rachunek lokaty: bez opłat 

4. Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony:  

4.1. w Banku: bez opłat 

4.2. w innych bankach:  

4.2.1 w systemie ELIXIR: 5,00 zł 

4.2.2 w systemie SORBNET: 30,00 zł 

IV. 

 
   DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ  
   RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 

 

1. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza: 30,00 zł 

2. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia potwierdzającego posiadanie 

rachunku: 
50,00 zł *  

3. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania 

niedopuszczalnego salda debetowego (kwota płatna od każdego wysłanego monitu): 
20,00 zł 

4. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu – za 

każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji: 
Uwaga: opłata pobierana jest po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

0,50% min. 20,00 zł  
max.200,00 zł 

5. Opłata za odzyskanie środków przekazanych na niewłaściwy numer rachunku klienta na 

pisemny wniosek klienta: 
20,00 zł 

6. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi Rachunki wirtualne: 500,00 zł 

7. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych lub przyjęcie pełnomocnictwa     

z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych  kredytów  – za każdą zawartą umowę: 
 

7.1 z Bankiem: bez opłat 

7.2 z innymi bankami: 50,00 zł 

8. Potwierdzenie wykonania blokady środków: bez opłat 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 Rozdział II. 

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 
 

I.    BANKOWOŚĆ INTERNETOWA – KLIENCI KORPORACYJNI  

1. Świadczenie usług bankowych w systemie Home Banking – miesięczna opłata 

abonamentowa: 
od 0,00 zł do 300,00 zł 

2. Opłata za przelew w systemie Home Banking   

2.1 Przelewy wewnętrzne: bez opłat 

2.2 Przelewy zewnętrzne: 1,50 zł od szt. chyba że 

umowa stanowi inaczej 

3. Świadczenie usług instalacyjnych i szkoleniowych u klienta: 50,00 zł za każdą godzinę  

+ koszty dojazdu *  

II.    CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI)  

1. Opłata za przyznanie dostępu do systemu CUI: 50,00 zł 

2. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu CUI z mToken MAA: 10,00 zł 

3. Opłata miesięczna za korzystanie z systemu CUI z SMS: 20,00 zł 

4. Przelewy krajowe  

4.1 Przelew wewnętrzny: bez opłat 

4.2 Przelew zewnętrzny: bez opłat 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 Rozdział III.  

KARTY BANKOWE 
 

 

I.    KARTY PŁATNICZE  
VISA BUSINESS 

DEBETOWA 

1. Wydanie/ wznowienie karty: 50,00 zł 

2. Wydanie duplikatu karty: 25,00 zł 

3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej: 25,00 zł 

4. Opłata miesięczna za posiadanie karty – od każdej karty wydanej do rachunku: 5,00 zł 

4. Transakcje bezgotówkowe  

4.1 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych w kraju: bez opłat 

4.2 Płatność kartą w punktach handlowo – usługowych za granicą: bez opłat 

5. Transakcje gotówkowe  

5.1 Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami: 
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

0,00 zł 

5.2 Cash back 1,00 zł 

5.3 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju: 3% min. 6,00 zł 

5.4 Zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR: 
3% min. 6,00 zł 

5.5 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: 
3% min. 10,00 zł 

5.6 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju: 3% min. 10,00 zł 

5.7 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą: 3% min. 10,00 zł 

5.8 w placówkach Poczty Polskiej: 3% min. 10,00 zł 

5.9 Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty: 1 500,00 zł 

6. Pozostałe opłaty  

6.1 Sprawdzenie salda w bankomatach świadczących taką usługę: 3,00 zł 

6.2 Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres: 3,00 zł 

6.3 Zmiana danych Użytkownika karty: 3,00 zł 

6.4 Zmiana dziennych limitów na karcie: 3,00 zł 

6.5 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika: 10,00 zł 

6.6 Czasowa blokada lub odblokowanie karty: 10,00 zł 

6.7 Wydanie w trybie ekspresowym  na zlecenie klienta zablokowanej karty w bankomacie:  25,00 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 Rozdział IV.  

KREDYTY 
 

I.    KREDYTY KOMERCYJNE  

1. Prowizja za udzielenie kredytu:  

1.1 obrotowego/inwestycyjnego w rachunku kredytowym:  

1.1.1 dla klientów Banku: 1,5% do 5% 

1.1.2 dla pozostałych klientów: od 2% do 5% 

1.2 obrotowego w rachunku bieżącym:  

1.2.1 dla klientów Banku: od 1% do 5% 

1.2.2 dla pozostałych klientów: od 2% do 5% 

2. Prowizja za gotowość finansową – liczona za każdy dzień: 
Uwaga:  prowizję nalicza się od niewykorzystanego kredytu rewolwingowego, obrotowego w rachunku 
bieżącym oraz linii hipotecznych i pobiera się na koniec każdego miesiąca 

od 0,10% do 0,40% 

miesięcznie 

3. Prowizja rekompensacyjna – od całkowitej spłaty kredytu przed terminem:  
Uwaga:  prowizji nie  pobiera  się, jeśli spłata nastąpi do 1 roku przed końcowym terminem spłaty kredytu 

określonym w umowie kredytowej, dot. kredytu inwestycyjnego, obrotowego w rachunku kredytowym i 
kredytowej linii hipotecznej 

2% od kwoty 

wcześniejszej spłaty 

4 Prowizja od zaangażowania kredytowego – prowizja naliczana jest od kwoty 

kredytu/limitu aktualnego w następnym dniu roboczym po upływie 12-miesięcznego 

okresu kredytowania: 
Uwaga:  dot. kredytu obrotowego w rachunku bieżącym i rewolwingowego o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy 

 

4.1 dla kredytu obrotowego w rachunku bieżącym: od 1 % do 5% 

4.2 dla kredytu rewolwingowego: od 2% do 5% 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych  lub odsetek):  1,00% od kwoty 

prolongowanej min. 

300,00 zł 

6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty:     2,00% od kwoty 

zwiększenia kredytu 

7. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt,  dokonywanych na wniosek klienta – 

płatna jednorazowo od każdego aneksu: 
1,00% od kwoty 

zadłużenia 
min. 300,00 zł 

8. Prowizja za wydanie promesy udzielenia kredytu – od kwoty przyrzeczonej: 
Uwaga: Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, W przypadku udzielenia 

kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 

od 0,50% do 1,00%  

II.    KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR  

1. Prowizja za udzielenie kredytu (jednorazowo od kwoty kredytu): 1%  

2. Prowizja od zaangażowania kredytowego: 
Uwaga:  prowizję nalicza się od kwoty zaangażowania na dzień 31.grudnia, płatna do 31 stycznia kolejnego 

roku. Nie pobiera się prowizji za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu..  

1%  

3. Prowizja za administrowanie kredytem: 
Uwaga:  prowizję nalicza się od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału kalendarzowego, płatna co 

kwartał w terminie spłaty raty kredytu (odsetkowej i/lub kapitałowej). 

0,25% 

4. Prowizja rekompensacyjna – od całkowitej spłaty kredytu preferencyjnego przed 

terminem:  
Uwaga:  prowizji nie  pobiera  się, jeśli spłata nastąpi do 1 roku przed końcowym terminem spłaty kredytu 
określonym w umowie kredytowej. 

2% od kwoty 

wcześniejszej spłaty 

5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych  lub odsetek): 1,00% od kwoty 

prolongowanej min. 

300,00 zł 

6. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt,  dokonywanych na wniosek klienta – 

płatna jednorazowo od każdego aneksu: 
1,00% od kwoty 

zadłużenia 
min. 300,00 zł 

III.    GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE  

1. Prowizja za udzielenie gwarancji - od kwoty za każdy rozpoczęty rok (jednorazowo w 

dniu wydania gwarancji): 
3,00 % 

2. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia – opłata za aneks: 0,50% od kwoty  
min. 100,00 zł 

3. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia -  za każdy rozpoczęty rok: 3,00 % 

4. Opłata za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji:  

4.1 gwarancji wadialnych: 50,00 zł 

4.2 pozostałych gwarancji: 100,00 zł 
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5. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji,  lub poręczenia bankowego – 

płatna jednorazowo od każdego aneksu: 
1,00% od kwoty  
min. 100,00 zł 

IV. 

 
   DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ 
   RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 

 

1. Wyciąg z rachunku kredytowego na wniosek klienta: 20,00 zł 

2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego 

wysokość zadłużenia lub jego brak: 
 50,00 zł *  

3. Wydanie promesy/zezwolenia zwolnienia hipoteki lub zastawu 50,00 zł 

4. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty 

(kwota płatna od każdego wysłanego wezwania/monitu): 
40,00 zł 

5. Wysyłanie wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów 

(kwota płatna od każdego wysłanego wezwania): 
200,00 zł 

6. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta:  100,00 zł 

7. Opłata za rozpatrzenie wniosku o negocjowane warunki kredytowania: 100,00 zł 

8. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienie dokonanej oceny zdolności kredytowej na wniosek 

klienta: 

300,00 zł 

9. Przygotowanie i wysłanie w imieniu Klienta do Sądów, Urzędów Skarbowych i innych 

instytucji dokumentów dotyczących ustanowienia/zmiany/zwolnienia zabezpieczeń 

kredytu: 

10,00 zł  

za każdą przesyłkę 

10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości objętej inwestycją – za każdą inspekcję: 
Uwaga: Pierwsza inspekcja – 0,00 zł 

100,00 zł 

11. Opłata za każdą kontrolę zakończenia etapu przedsięwzięcia deweloperskiego stawka ustalana 

indywidualnie 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

 Rozdział V.  

INNE USŁUGI 
 

I.    PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM  

1.1. Polecenie przelewu SEPA:                5,00 zł 12,00 zł 

1.2. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG (Europejski Obszar 

Gospodarczy): 
130,00 zł 

1.3 Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie wypłaty 30,00 zł 

2. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego:  

2.1. z banków krajowych:         5,00 zł 12, 

2.2. z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR: 10,00 zł 

2.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR: 31      30,00 zł 0,00 

2.4 z banków zagranicznych spoza EOG: 130,00 zł 

3. Dodatkowe opłaty:  

3.1. Zwrot niepodjętej kwoty przekazu na wniosek Klienta (opłata pobierana ze zwracanej 

kwoty): 
0,15% min. 30,00 zł,  

max. 100 zł 

3.2 Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/postępowanie wyjaśniające wykonane na 

zlecenie Klienta: 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

100,00 zł + koszty  
banków trzecich 

3.3 Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym („pilnym”) dostępna w EUR, 

USD, GBP, PLN: 
             100,00 zł 80100 

3.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR: 80,00 zł 

3.5 Zmiany/korekty/odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane 

na zlecenie Klienta: 
    100,00 zł + koszty 
    banków trzecich 

3.6 Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego: 20,00 zł 

II.    USŁUGI RÓŻNE  

1. Wydanie kserokopii umowy: 20,00 zł  

2. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku  (na wniosek klienta): 50,00 zł *  

3. Wydanie opinii o kliencie Banku  (na wniosek klienta): 100,00 zł *  

4. Wypłata z konta „Uznania do wyjaśnienia”: 0,50% min. 5,00 zł 

5. Opłata za wydanie potwierdzenia wykonania dyspozycji po dniu jej złożenia:  5,00 zł 
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6. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, 

badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez 

posiadacza rachunku - od jednego rachunku: 

50,00 zł *  

7. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 

uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego: 
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku 

podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności.. 

maksymalne opłaty 

ogłoszone w  
Rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości * 

8. Wydanie zaświadczenia o posiadanej zdolności kredytowej na wniosek klienta 0,05% wyliczonej kwoty 

zdolności kredytowej  

min. 200,00 zł * 

9. Przechowywanie depozytu – za każdy depozyt 
Uwaga: opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank oraz 

depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. 
 

9.1 duplikatów kluczy – miesięcznie: od 6,00 zł do 50,00 zł * 

9.2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych 

– miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu: 
od 5,00 zł do 20,00 zł * 

9.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) – rocznie od jednego 

dokumentu: 
1% wartości min. 3,00 zł   

max. 300,00 zł * 

 
 

III.    CZYNNOŚCI KASOWE   

1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 
Uwaga:  jeśli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od 

wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy. 
 

1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku : bez opłat 

1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku: 0,30% min. 3,00 zł 
 max. 300,00 zł 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych: 0,50% min. 4,00 zł  
max. 300,00zł   

1.4 ZUS, Urzędów Skarbowych i Urzędów Celnych: 0,5% min. 10,00 zł 

1.5 opłata dodatkowa (pobierana niezależnie od opłaty za realizację przelewu) z tytułu 

realizacji polecenia przelewu sporządzonego na podstawie ustnej dyspozycji klienta: 
3,00 zł 

2. 
Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na 

obiegowe 
 

2.1 do 10 szt.: bez opłat 

2.2 powyżej 10 szt.: 0,50% min. 5,00 zł 

 

*  pobierane opłaty powiększa się o obowiązującą stawkę podatku VAT 
    
 

 

 

  Głogów Małopolski, dnia 29.01.2021 r. 

        Zarząd Banku Spółdzielczego  

          w Głogowie Małopolskim 


