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Część I. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  
 
 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lipinkach dla klientów indywidualnych” zwana 
dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w 
Lipinkach, 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 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. 

4. 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. 

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

inaczej. 

6. Opłaty i prowizje ustalone są w walucie polskiej. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

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

01101) lub za pomocą bankowości internetowej BS onLine. 

11. 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. 

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

zlecenia w kasie placówki Banku. 

13. 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. 

14. Awizowanie - zgłaszanie wypłat gotówkowych najpóźniej do godziny 1000 poprzedniego dnia roboczego w 

stosunku do dnia wypłaty dla kwot wypłat powyżej kwoty 10 000 zł. W przypadku braku awizowania Bank 

może odmówić wypłaty gotówki. 

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

sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 

16. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą 

wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 

17. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Część II. Obsługa kasowo – skarbcowa 

 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

A.    Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach                                
            
   

1 
 

Rachunki Telefoniczne tylko ORANGE 
 

za transakcję 0,5%  nie mniej niż 3,50 
zł 
 

2 Wpłaty należności na rachunek PGNiG ( gaz) za transakcję 0,5%  nie mniej niż 3,00 
zł 
 

3 Wpłaty należności  na rachunek PGE S.A. (energia elektryczna) za transakcję 0,5%  nie mniej niż 3,00 
zł 
 

4 Za rachunki   KRUS, ZUS, PZU, Urząd Skarbowy I pozostałe wpłaty,  za transakcję prowizja 0,5  % nie mniej 
niż 5,00 zł 

5 Darowizny na rzecz fundacji i organizacji charytatywnych oraz wpłat na rzecz osób 
poszkodowanych z tytułu klęsk żywiołowych 

za transakcję prowizja 0,5  % nie mniej 
niż 3,50 zł 

 
B.    Wpłaty gotówkowe na rachunki bankowe prowadzone w banku, za transakcję  
 
UWAGA : Prowizja dotyczy wpłat na rachunki bieżące przedsiębiorców oraz 
rachunki rolnicze. 
 
 

 
0,2% chyba, że 
umowa stanowi 

inaczej, nie mniej 
niż 2,50 zł (pobierana na 
koniec każdego miesiąca) 

C.   Wypłaty gotówkowe z rachunków prowadzonych przez bank, za transakcję  
 
UWAGA : Prowizja dotyczy wpłat na rachunki bieżące przedsiębiorców oraz 
rachunki rolnicze. 
 
 
 

0,2% chyba, że 
umowa stanowi 

inaczej, nie mniej 
niż 2,50 zł (pobierana na 
koniec każdego miesiąca) 

D.    Depozyty bankowe 

1 Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytu  za każdy depozyt 10 zł 

2 Za przechowywanie w depozycie bankowym 

książeczek i bonów oszczędnościowych od każdego dokumentu miesięcznie 
 od każdego depozytu 

10 zł 

papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji, itp.)  
UWAGA: Opłata nie dotyczy wymienionych depozytów składanych jako 
zabezpieczenie kredytu 

      miesięcznie  
Od każdego depozytu 

10 zł 

duplikatów kluczy jednostek – posiadaczy rachunków bankowych, miesięcznie  
od każdego depozytu 

10 zł 

F.     Zmiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały  

 - banknoty powyżej  50 szt. 
- bilon powyżej  50 szt. 

za transakcję 0,50% wartości 
min 5 zł 

 

Część III. 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 usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Pol-Konto 
Standard 

Pol-Konto 
Senior 

Pol-Konto 
Student 

Pol-Konto’ 
Junior 

1 2 3 4 5 6 

A. Rachunek bankowy  

1 Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2 Prowadzenie rachunku.  miesięcznie 4,00 zł 4,00 zł 1 zł 

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



    

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

5 
Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek 

klienta 
jednorazowo 10 zł 

6 

Dokonanie blokady środków na rachunku oraz 

cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty 

zaciągniętych kredytów w innym banku ,Biuro 

Pracy 

za czynność 50 zł 

7 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 

posiadacza rachunku na wypadek śmierci 
za czynność 10 zł 

8 
Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji 

wkładem na wypadek śmierci  
za czynność 10 zł 

9 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania  za czynność 10 zł 

10 
Likwidacja rachunku w ciągu 6 miesięcy od daty 

założenia 
za czynność 10 zł 

11 

Minimalne saldo na rachunku po wykonaniu 

operacji włącznie z należną Bankowi opłatą bądź 

prowizją 

 15 zł 15 zł 15 zł 

B. Wpłaty i wypłaty  

1 Wpłata gotówkowe za wpłatę 

0 zł 
2 

Wypłata gotówkowa 

(Uwaga: Łączna wypłata dzienna bez  

awizowania do kwoty 10 000 zł) 

za wypłatę 

3 
Wypłata gotówkowa 

(Uwaga: Łączna wypłata dzienna z  

awizowaniem powyżej kwoty 10 000 zł) 

za wypłatę 

4 
Awizowanie kwoty wypłaty do godziny 1000 

poprzedniego dnia roboczego 
za każde awizo 0 zł 

5 Brak wypłaty awizowanej kwoty  za każde awizo 100,00 zł 

6 Wypłata gotówkowa z tytułu kredytu udzielonego 
w innym Banku 

za wypłatę 3,00 % kwoty wypłaty  nie mniej niż  50 zł 

  

     C.  Przelewy krajowe 

1 

Przelew na rachunek w Banku: 

w placówce Banku 

za przelew 

0,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 0,00 zł 

2 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR 

w  placówce Banku 

za przelew 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 0,30 zł 0,30 zł  0,30 zł 

3 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET**:  

w placówce Banku 

za przelew 

20 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP Nie dotyczy 

4 

Przelew na rachunek ZUS:  

w placówce Banku 

za przelew 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 0,30 zł 

5 

Przelew na rachunek US: 

 w placówce Banku 

za przelew 

3,00 zł 

 w systemie bankowości internetowej BS       

CBP 
                                      0,30 zł 

6 
Przelew na prowadzony w Banku rachunek 

bieżący(pomocniczy własny) lub małżonka  
za przelew 1,00 zł  

7  Przelew na konto organu egzekucyjnego  za przelew 0,5% kwoty zajętej kwoty nie mniej niż 10,00 zł 

D. Zlecenia stałe  

1 

Założenie zlecenia stałego:  

w placówce Banku 

za zlecenie 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 0,30 zł 

2 Modyfikacja zlecenia stałego:  



w placówce Banku za zlecenie 3,00 zł 

 w systemie bankowości internetowej BS CBP I   0,30 zł 

3 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku  

w placówce Banku 

za przelew 0 zł 
w systemie bankowości internetowej BS CBP 

4 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku  

w placówce Banku 
za przelew 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 0,30 zł 

E. Polecenie zapłaty  

1 Założenie, aktualizacja lub odwołanie polecenia 

zapłaty 
od każdej czynności  0 zł 

 
 

2 Realizacja polecenia zapłaty  od każdej czynności  2 zł 

 

   F.  Karty płatnicze VISA CLASSIC DEBETOWA Paywave 

1 Rodzaj karty KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA 

 
2 Wydanie nowej karty jednorazowo 

0,00 zł 

3 Wznowienie karty jednorazowo 

4 Wydanie duplikatu karty (za kartę)  Jednorazowo  10,00 zł 

5 Zastrzeżenie karty jednorazowo 

6 
Rozpatrzenie reklamacji lub wyjaśnienie 

transakcji wątpliwej 
od każdej czynności  

7 Zmiana limitu indywidualnego  jednorazowo 5,00 zł 

8 Opłata za posiadanie karty  
miesięcznie, od 

każdej karty 
2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 

9 
Przekroczenie salda środków własnych na 

rachunku bankowym (debet niesankcjonowany)  

od salda 

przekroczenia w 

stosunku rocznym 

oprocentowanie wg stopy przeterminowanej  

10 

Płatność kartą: 

w punktach handlowo-usługowych w kraju od każdej operacji  

0,00 zł 
w punktach handlowo-usługowych za 

granicą 
od każdej operacji  

transakcje „cashback” od każdej operacji 

11 

Wypłata gotówki w bankomatach:  

we wskazanych bankomatach Zrzeszenia 

Banku BPS S.A. i innych banków krajowych 

zgodnie z zawartymi umowami Uwaga: lista 

Banków dostępna w placówkach i na 

stronie internetowej Banku (www.bslipinki.pl) 

od każdej operacji  0,00 zł 

pozostałych bankomatach w kraju  od każdej operacji  10,00 zł 

za granicą kraju od każdej operacji  2% min 15,00 zł 

12 Czasowa blokada lub odblokowanie karty  
od każdej 

czynności 
6,00 zł 

13 

Generowanie zestawienia transakcji na 

życzenie    Posiadacza rachunku za wskazany 

okres 

od każdego 

zestawienia 
3,00 zł 

14 
Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na 

wniosek Posiadacza 

od każdego 

generowania 
5,00 zł 

15 Zmiana danych użytkownika karty  od każdej zmiany 5,00 zł 

16 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie 

karty 
od każdej operacji  1000 zł 

17 Zmiana PIN'u karty w bankomatach Banku  za każdą zmianę 2,00zł 

18 Zmiana PIN'u karty przez internet  0,00 zł 

19  
Sprawdzenie dostępnych środków w 

Bankomacie 
każdorazowo 0,00 zł 

20  Udostępniene usługi BLIK, bez posiadania karty  miesięcznie 2,50 zł 

http://www.bslipinki.pl/


 
G. MasterCard Kredytowa , VISA  Kredytowa 

 
 
 

 
 
 

 

1 Opłata za wydanie karty głównej   0,00 zł 

2 Opłata za wydanie karty dodatkowej  5,00 zł 

3 Opłata za wznowienie karty głównej   0,00 zł 

4 Opłata za wznowienie karty dodatkowej   5,00 zł  

5 Opłata za ponowne wydanie karty   0,00 zł 

6 Opłata za wydanie nowego pinu   5,00 zł 

7 Opłata roczna za obsługę karty głównej  
Pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania: 54,00 zł Opłata 

zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekracza  
6 600, 00 zł w 12 miesięcznym okresie  

8 Opłata roczna za obsługę karty dodatkowej   54,00 zł 

9 Opłata za duplikat  10,00 zł 

10 Opłata za ponowne generowanie wyciągu   5,00 zł 

11 Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie   3 % nie mniej niż 5,00 zł  

12 
Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie za 

granicą 
 3 % nie mniej niż 10,00 zł  

13 Usługa zmiany limitu w kartosferze  Bez opłat 

 H.  Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia 

1 Wyciąg miesięczny, przesłany na adres email  

Posiadacza Rachunku lub odbierany w placówce 

Banku 

od każdego wyciągu 0,00 zł 

2 
Sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie 

papierowej przesłanego listem zwykłym   
od każdego wyciągu  5,00 zł 

3 
Sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie 

papierowej przesłanego listem poleconym  
od każdego wyciągu 10,00 zł. 

4 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

odbierany w Banku lub przesłany na adres email 

Posiadacza Rachunku 

od każdego wyciągu 5,00zł 

5 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 

zwykłym) na terenie kraju 

od każdego wyciągu 10,00 zł 

6 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 

poleconym) na terenie kraju  

od każdego wyciągu 15,00 zł 

7 Wydanie zaświadczenia potwierdzającego 

posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp.  

za dokument 20,00 zł 

8 
Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności 

Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od 

każdego wysłanego monitu 

za wezwanie 11,60 zł 

9 
Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji 

na rachunku ( wydruk przelewu) 
za dokument/przelew 1 zł 

  I. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 

1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3 zł  

2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument                                               5 zł  

    J.  Bankowość internetowa BS CBP 

1 Za sporządzenie umowy dostępu do CBP  jednorazowo 10,00 zł 

2 

Opłata za usługi internetowe + Token Mobilny 

+autoryzacja MAA+ powiadomienia. 

 

miesięcznie 

6,00 zł 

3 
Opłata za usługi internetowe- Logowanie: Hasło 

Maskowane + Kod SMS  

miesięcznie  
6,00 zł 

4 
SMS za logowanie, autoryzacja  Pierwsze 13 esemesów w 

miesiącu bez opłat  
0,30 zł 

5 
SMS informacyjny np. zrealizowanie przelewu każdorazowo 

0,15 zł 



6 
Wydanie identyfikatora  i PIN- U Bez opłat 

0,00 zł 

7 
Przelewy realizowane z ROR   Za każdy przelew     

0,30 zł 

SORBNET szybkie przelewy kierowane do innych banków przez Bank w ciągu 30 minut, z wyjątkiem Banków 

Spółdzielczych zrzeszonych w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa. Aktualną listę Banków Spółdzielczych 

zrzeszonych w Banku BPS S.A. W Warszawie  można odnaleźć pod adresem http://bankbps.pl/ogrupie bps.   

 
 
Rozdział II. Rachunki oszczędnościowe 
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Rodzaj usług( czynności) 

 
 
 

Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie 
potwierdzony książeczką 

1 2 3 4  

      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 

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

6 
Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek 

klienta 
jednorazowo 5 zł 

7 

Dokonanie blokady środków na rachunku oraz 

cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty 

zaciągniętych kredytów w innym banku, Biuro 

Pracy 

za czynność 50 zł 

8 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 

posiadacza rachunku na wypadek śmierci  
za czynność 10 zł 

9 
Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji 

wkładem na wypadek śmierci  
za czynność 10 zł 

10 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania za czynność 10 zł 

11 Wydanie książeczki lub zmiana  za czynność 0 zł n
i
e
 
d
o
t
y
c
z
y 

12 Umorzenie książeczki za czynność 0 zł n
i
e
 
d
o
t
y
c
z
y 

     B. Wpłaty i wypłaty 

1 Wpłata gotówkowe za wpłatę 0 zł 

 

2 Wypłata gotówkowa  za wypłatę 0 zł 

0
 
z
ł
* 

    

3 
Wypłata gotówkowa z tytułu kredytu udzielonego 
nie przez inny Bank 

za wypłatę 3,00 % kwoty wypłaty nie mniej niż 50 zł  

     

 

Rozdział III. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych  
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Rodzaj usług( czynności) 

 
 
 

Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunki lokaty w PLN 

1 2 3 4 

      A. Rachunek bankowy 

1 Otwarcie rachunku jednorazowo 
0 zł 

2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 

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

http://bankbps.pl/ogrupie


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

5 
Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek 

klienta 
jednorazowo 10 zł 

    

6 

Dokonanie blokady środków na rachunku oraz 

cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty 

zaciągniętych kredytów w innym banku, Biuro 

Pracy. 

za czynność 50 zł 

7 
Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 

posiadacza rachunku na wypadek śmierci  
za czynność 10 zł 

8 
Wypłata z rachunku z tytułu realizacji dyspozycji 

wkładem na wypadek śmierci  
za czynność 10 zł 

9 Wypłata z rachunku z tytułu spadkobrania  za czynność 10 zł 

10 Wydanie książeczki lub zmiana  za czynność 0 zł 

11 
Umorzenie książeczki lub dokumentu 

potwierdzającego zawarcie umowy  
za czynność 20 zł 

 

    B. Wpłaty i wypłaty 

1 Wpłata gotówkowe     za wpłatę 

0 zł 
2 Wypłata gotówkowa       za wypłatę 

3 Wypłata gotówkowa       za wypłatę 0 zł 

4 Likwidacja lokaty przelewem do innego Banku  
  

3 zł 

    C. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia 

1 

Wyciąg miesięczny przesłany na adres email 

Posiadacza Rachunku lub 0dbierany w placówce 

Banku 

 

   udostępniany w sposób określony w umowie  

od każdego wyciągu 0 zł 

2 
Sporządzenie wyciągu miesięcznego  w formie 

papierowej przesłanego listem zwykłym zwykłym  
od każdego wyciągu 5 zł 

3 
Sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie 

papierowej przesłanego listem poleconym  
od każdego wyciągu 10 zł 

4 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

odbierany w Banku lub przesłany na adres email 

Posiadacza Rachunku 

od każdego wyciągu 5 zł 

5 

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 

zwykłym) na terenie kraju 

od każdego wyciągu 10 zł 

6 

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 

poleconym) na terenie kraju  

od każdego wyciągu 15 zł 

7 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego 

posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp.  
za dokument 20 zł 

8 

Wysłanie wezwań( monitów) do zapłaty  
należności Banku , między innymi z powodu 
powstałego debetu , itp. Od każdego wysłanego 
monitu.  

za wezwanie 11,60 zł 

9 
Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji 

na rachunku (wydruk przelewu) 
za dokument 1 zł 

 
     D. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 

1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 3 zł  
2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 5 zł  

 

 
Rozdział IV. Pozostałe rachunki bankowe 
 

 
 
 

Lp. 

 
 
 

Rodzaj usług( czynności) 

 
 
 

Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek 
Oszczędnościowo – 

rozliczeniowy 
dla PKZP 

Rachunek 
Oszczędnościowo – rozliczeniowy  

dla Rad Rodziców 

1 2 3 4 5 

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

5 
Zmiana warunków umowy rachunku na wniosek 

klienta 
jednorazowo 10 zł 

 

    

6 

Dokonanie blokady środków na rachunku oraz 

cesja praw z tytułu zabezpieczenia spłaty 

zaciągniętych kredytów w innym banku, Biuro 

Pracy 

za czynność 50  zł 

      B. Wpłaty i wypłaty 

1 Wpłata gotówkowe za wpłatę 

0 zł 
2 

Wypłata gotówkowa 

 
    za wypłatę 

 

3 Awizowanie kwoty wypłaty  do godziny 
1000poprzedniego dnia roboczego  za każde awizo 0 zł 

4 Brak wypłaty awizowanej kwoty  za każde awizo 
100,00 zł 

 
 

     C. Przelewy krajowe 

1 

Przelew na rachunek w Banku:  

w placówce Banku 

za przelew 

0,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 
0,00 zł 

 

2 

Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR:  

w placówce Banku 

za przelew 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 
0,30 zł 

 

3 

Przelew na rachunek ZUS:  

w placówce Banku od każdego przelewu 

za przelew 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP I 
0,30 zł 

 

4 

Przelew na rachunek US: 

w placówce Banku 

za przelew 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 
0,30 zł 

 

5 Przelew na konto organu egzekucyjnego  za przelew 0,5% kwoty zajętej kwoty nie mniej niż 10,00 zł 

 

     D. Zlecenia stałe 

1 

Założenie zlecenia stałego:  

w placówce Banku 

za zlecenie 

3,00  zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 0,30 zł 

2 

Modyfikacja zlecenia stałego:  

w placówce Banku 

za zlecenie 

3,00  zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP  0,30 zł 

3 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w Banku  

w placówce Banku za przelew 0,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP  za przelew 0,00 zł 

4 

Realizacja zlecenia stałego na rachunek w innym Banku  

w placówce Banku 

za przelew 

3,00 zł 

w systemie bankowości internetowej BS CBP 
0,30 zł 

 

 



  
    E. 

    E. Wyciąg z rachunku bankowego, potwierdzenia i zaświadczenia 

1 

Wyciąg miesięczny, przesłany na adres email 

Posiadacza Rachunku  lub odbierany w placówce 

Banku 

od każdego wyciągu 0 zł 

2 
Sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie 

papierowej przesłanego listem zwykłym 
od każdego wyciągu 5 zł 

3 
Sporządzenie wyciągu miesięcznego w formie 

papierowej przesłanego listem poleconym 
od każdego wyciagu 10 zł 

4 
Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

odbierany w Banku lub przesłany na adres email 

Posiadacza Rachunku. 

od każdego wyciągu 5 zł 

5 

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 

zwykłym) na terenie kraju 

od każdego wyciągu 10 zł 

6 

Wyciąg sporządzany częściej niż raz w miesiącu 

wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem 

poleconym) na terenie kraju  

od każdego wyciągu 15  zł 

7 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego 

posiadanie rachunku/ wysokość salda, obroty/itp.  
za dokument 20 zł 

8 

Wysłanie wezwań(monitów) do zapłaty należności 

Banku, między innymi z powstałego debetu itp. od 

każdego wysłanego monitu 

za wezwanie 11.60zł 

9 
Sporządzenie potwierdzenia wykonania operacji 

na rachunku (wydruk przelewu) 
za dokument 1 zł 

 

     F. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 

1 za każdy miesiąc roku bieżącego  za dokument 3 zł  

2 za każdy miesiąc roku poprzedniego  za dokument 5 zł  

     G. Dodatkowe opłaty 

Zlecenie poszukiwania polecenia przelewu/ dowodu  
wpłaty (opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną 
postepowania wyjaśniającego był błąd Banku ) 

Za każdy przelew lub 

wpłatę 

 

 

 

                               

                             20,00 zł lub + koszty banków trzecich         

                                             

 

 

 

 
 
 

Część IV. Kredyty dla osób prywatnych 
 

Rozdział I. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych 
 

 
Lp. 

 
 

Rodzaj usług( czynności) 

 
 
 

Tryb pobierania 

 
Kredyt Odnawialny 

 1 2 3 4 

   

1 Prowizja za udzielenie (odnowienie) 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
Od 1% do 2,9%  

2 Podwyższenie kwoty kredytu 
jednorazowo od 

kwoty podwyższenia 
od 1% do 2,9% min. 10 zł 

3 Prolongowanie terminu spłaty kredytu  
jednorazowo od 

kwoty prolongowanej  
1,0 % od kwoty prolongowanego kredytu  

4 
Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na 

wniosek Kredytobiorcy 
jednorazowo 30,00 zł 

5 
Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty 

kredytu (rat kredytu) lub odsetek  
za każdy monit 11,60 zł 

6 

Wydanie zaświadczenia o wysokości 

zadłużenia, opinii lub, że klient nie figuruje 

jako dłużnik banku 

jednorazowo 20,00 zł 

    



7 

Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy kopii 

dokumentów, nie wymienionych z nazwy w 

Taryfie, a związanych z obsługą kredytu  

jednorazowo 20,00 zł 

 

Rozdział II. Kredyty gotówkowe dla osób prywatnych i mieszkaniowe 
 

 
 
Lp. 

 
 

Rodzaj usług( czynności) 

 
 
 

Tryb pobierania 

Stawka 

 
Kredyt gotówkowy dla 
osób prywatnych 

 
Kredyt mieszkaniowy 

1 2 3 4 5 

     

1 Prowizja za udzielenie 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

 

z okresem spłaty do: 

do 1 roku od 1% do 2,9%  

do 2 lat  od 1% do  3,5% 

do 3 lat od 1 % do  3,7 % 

powyżej 3 lat od 1% do 4,4% 

 

z okresem spłaty do: 

do 5 lat – 0,95% 

do 10 lat  – 1,5% 

powyżej 10 lat 1,75% 

2 Prowizja za udzielenie kredytu uniwersalnego 
hipotecznego.  

jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 

 

 

z okresem spłaty do: 

do 10 lat  –  od 2 do 3,0%  

 

Nie dotyczy  

3 
Uruchomienie kredytu na rachunek w innym 

banku krajowym  
za przelew 20,00 zł 20,00 zł 

4 
Spłata całości lub części kredytu przed 

terminem 

jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
0 zł 0 zł 

5 Prolongowanie terminu spłaty kredytu  
jednorazowo od 

kwoty prolongowanej  

1,0 % od kwoty 

prolongowanego kredytu 

1,0 % od kwoty 

prolongowanego kredytu 

6 
Zmiana postanowień Umowy kredytu na 

wniosek Kredytobiorcy 
jednorazowo 30 zł 30 zł 

7 
Wystawienie i wysłanie wezwania do spłaty 

kredytu (rat kredytu) lub odsetek  
za każdy monit 11,60 zł 11,60 zł 

8 
Wydanie zaświadczenia o wysokości 

zadłużenia, opinii lub, że klient nie figuruje 

jako dłużnik banku 

jednorazowo 20 zł 20 zł 

 9 

Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy 

kopii dokumentów, nie wymienionych z 

nazwy w Taryfie, a związanych z obsługą 

kredytu 

jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 

 
Część V. Taryfa opłat i prowizji dotycząca przekazów dewizowych. 
 

Lp. Rodzaj usługi ( czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 2 3 4 

     

1 

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

1) Polecenie przelewu  SEPA do banków krajowych                                                               Za przelew                           20,00 zł   

2) Polecenie przelewu do banków zagranicznych spoza EOG niezależnie od waluty  Za przelew 20,00 zł 

3) Polecenie przelewu do banków zagranicznych w ramach  EOG w walucie EURO SEPA  
 

Za przelew 3.00  zł 

4) 
Polecenie przelewu do banków zagranicznych w ramach  EOG w INNEJ walucie niż 
EURO 

 

Za przelew 

20,00 zł 

 5) 
Polecenie przelewu  w walucie obcej ( wysłane do banków krajowych) 

za przelew 20,00 zł 

     



 
 
2 

3 

6 
 

Ralizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” w EURO, USD,GBP I PLN  
UWAGA: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3,4,5,  

                                          100,00 zł 

7 
Zmiany /korekty odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonywane 
na zlecenie  BS  

za przekaz 100,00 zł 

8 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z „góry”  od poleceń wypłaty za przekaz 80,00 zł 

9 
Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami w Grupie BPS  

za przekaz 3,00 zł 

 
 
 

B. Opłata transakcyjna za realizację przelewu otrzymanego  

1 Z banków krajowych SEPA Za przelew   20,00 zł 

2 Z banków zagranicznych spoza EOG niezależnie od waluty Za przelew 20,00 zł 

3 
Z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO SEPA 

Za przelew 0,00 zł 

 4 
Z banków zagranicznych w ramach  EOG w innej walucie  niż EURO  

za przelew 20,00 zł 

 5 Z banków krajowych w walucie obcej za przekaz 20,00 zł 

 6 
Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane 
na zlecenie BS ./ Uwaga/ opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd  Banku 
BPS S.A.  

 
100, 00 zł + koszty banków 

trzecich  

 
 

C. Realizacja przekazu międzybankowego 
 

1 Przekaz wewnętrzny, na rachunek BS  prowadzony w BPS  za przekaz 20,00 zł 

2 Przekaz zewnętrzny, na rachunek poza BPS  za przekaz 20,00 zł 

3 Zmiany /korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie  BS  za przekaz 

100, 00 zł + koszty banków 

trzecich 

 D. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym za przekaz 

100, 00 zł + koszty banków 

trzecich 

 

 

 

ZARZĄD BS W LIPINKACH 


