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I	 Prowizje	bankowe	od	operacji	gotówkowych	
1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania 

tych wpłat od zleceniodawcy 
do 0,5 % nie mniej niż 2,50 zł 

2 Od wpłat na rachunki pomocnicze w BS oraz od wypłat z tych rachunków do 0,5 % nie mniej niż 2,50 zł 

3 Za dokonane wypłaty o charakterze „zlecenia do wypłaty” 0,5 % nie mniej niż 2,50 zł nie więcej 
niż 500 zł 

4 Od wypłat z rachunków bankowych oprócz ROR i rachunków budżetów na rzecz osób innych niż 
posiadacz rachunku 

do 0,5 % nie mniej niż 2,50 zł 

5 Za dokonanie wymiany krajowych znaków pieniężnych jednych wartości na inne do 0,5 % od kwoty wymiany 

6 Od wypłat i wpłat dokonywanych przez inne Banki Spółdzielcze uzgadniane indywidualnie 

7 Od wpłat gotówkowych na rachunki przedsiębiorstw i spółek oraz przedsiębiorców 0,1 % minimum 2,50 zł 

8 Od wpłat osób fizycznych na rachunki Spółdzielni i Wspólnot mieszkaniowych prowadzonych w Banku 
Spółdzielczym w Białej Podlaskiej 

 

 - czynszów 1 zł 

 - wkładów mieszkaniowych 0,5% nie mniej niż 2,50 zł 

9 Od wpłat gotówkowych z wykorzystaniem wrzutni wysokość ustalona w umowie rachunku 

	 	 	

 

II Prowizje	i	opłaty	od	czynności	bankowych	związanych	z	działalnością	kredytową	i	gwarancyjną 

1 Za udzielenie kredytu komercyjnego do 1,5 % jednorazowo od kwoty udzielonego 
kredytu 

2 Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o kredyt (pożyczkę). Prowizja płatna w dniu złożenia wniosku o 
kredyt (pożyczkę). W przypadku udzielenia kredytu lub pożyczki prowizja pomniejszy prowizję za udzielenie.  

 

 - na działalność gospodarczą i rolniczą do 0,3 % od kwoty wnioskowanego kredytu 
nie mniej niż 60zł 

 - gotówkowe do 0,2 % od kwoty wnioskowanego kredytu 
(nie mniej niż 10zł i nie więcej niż 100zł) 

 - mieszkaniowe i hipoteczne do 0,1 % od kwoty wnioskowanego 
kredytu(pożyczki) i nie mniej niż 50zł 

 - kredyty preferencyjne inwestycyjne i termo modernizacyjne do 0,3 % od kwoty wnioskowanego kredytu i 
nie mniej niż 300zł 

3 Za udzielenie komercyjnego kredytu mieszkaniowego na zakup i montaż kolektorów słonecznych do 2 % od kwoty udzielonej. Prowizja może 
być obniżona o 0,5 % dla stałych Klientów 
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Banku 

4 Prowizja wstępna za rozpatrzenie wniosku o promesę udzielenia kredytu do 0,2 % od kwoty wnioskowanego kredytu i 
nie mniej niż 20zł 

5 Za udzielenie kredytu preferencyjnego  do 1% od kwoty wykorzystanej 

6 Za podwyższenie kwoty udzielonego kredytu do 1,5 % od kwoty podwyższenia 

7 Za odroczenie spłaty kredytu lub raty kredytu na okres:  

 o do 1 miesiąca do 0,1 % od kwoty objętej odroczeniem, 
jednak nie mniej  niż 20 zł 

 o od 1 do 3 miesięcy do 0,5 % od kwoty objętej odroczeniem, 
jednak nie mniej  niż 20 zł 

 o powyżej 3 miesięcy do 1,5 % od kwoty objętej odroczeniem, 
jednak nie mniej  niż 20 zł 

8 Za odroczenie spłaty kredytu  obrotowego na okres:   

 o do 1 miesiąca do 0,2% od kwoty objętej odroczeniem, 
jednak nie mniej niż 50 zł 

 o od 1 do 3 miesięcy do 0,5% od kwoty objętej odroczeniem, 
jednak nie mniej niż 50 zł 

 o powyżej 3 miesięcy do 1,5% od kwoty objętej odroczeniem, 
jednak nie mniej niż 50 zł 

9 Za odroczenie spłaty kredytu obrotowego preferencyjnego (klęskowego) do 1,5% od kwoty objętej odroczeniem, 
jednak nie mniej niż 100 zł 

10 Za udzielenie gwarancji – poręczenia w zależności od okresu i typu gwarancji – poręczenia od 1 %  do  6 % jednorazowo od kwoty 
gwarancji – poręczenia, jednak nie mniej niż 

200 zł 

11 Za administrację kredytem preferencyjnym  kwartalnie w wysokości do 0,25 % salda 
kredytu na koniec poprzedniego kwartału 

kalendarzowego - płatna kwartalnie w 
terminach spłaty rat kredytu (odsetkowych 

i/lub kapitałowych) - nie mniej niż 50 zł 

12 Za wystawienie promesy kredytowej  do 1 % kwoty promesy, jednak nie mniej niż 
50 zł 

13 Za wysłanie upomnienia o nieterminowej spłacie kredytu 15 zł 

14 Za czynności operacyjne niżej wymienione:  

a Za zmianę zabezpieczenia kredytu lub przesunięcie terminu dokonania zabezpieczenia oraz wydłużenie 
terminu rozliczenia celowości wykorzystania  kredytu 

od 100 zł do 1000 zł 

b Za zwolnienie (zmniejszenie) zabezpieczenia kredytu, bez spłaty zadłużenia od 200 zł do 5000 zł 
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c W przypadku kredytów preferencyjnych za wyrażenie zgody: 
o na zmianę kierunku produkcji rolnej (lub działu specjalnego produkcji rolnej) w okresie kredytowania, 
o na sprzedaż użytków rolnych i gospodarstw rolnych lub innych obiektów i urządzeń     sfinansowanych 

z udziałem kredytu preferencyjnego,  
o na zmianę struktury finansowania, 
o na zmianę formy wniesienia wkładu własnego kredytobiorcy, 
o na zmianę źródeł finansowania poszczególnych nakładów,  
o na przesunięcie terminu zakończenia realizacji inwestycji,  
o na przejęcie długu lub przystąpienie do długu,  
o na zmianę przeznaczenia kredytu lub wkładu własnego,  
o na wszystkie inne zmiany związane z utrzymaniem lub ponownym uzyskaniem dopłat do 

oprocentowania  z ARiMR, 

do 2 % od wartości zadłużenia na dzień 
rozpatrywania wniosku lub wartości objętej 

zmianą,  jednak nie mniej niż 200 zł 

d Za zmianę harmonogramu spłat kredytu   do 1,5 % od wartości zadłużenia objętego 
zmianą, jednak nie mniej niż 50 zł 

e Za zmianę warunków decyzji kredytowej na wniosek klienta, a wcześniej przez Niego przyjętych, przed 
podpisaniem umowy kredytowej (pożyczki) 

od 50 zł do 1000 zł 

f za zmianę oprocentowania kredytu na wniosek Klienta od 20 zł do 1000 zł 

15 Opłata za odpowiedź na zapytanie z innego banku w oparciu o art. 105 Ustawy  Prawo Bankowe wg stawek na zasadzie wzajemności 

16 Za czynności operacyjne nie przewidziane w taryfie mogą być ustalone inne prowizje (np.: zmiana 
oprocentowania kredytu na wniosek klienta, za wydanie przyrzeczenia zwolnienia hipoteki lub zastawu, za 
wydanie duplikatów Oświadczenia Banku (zgody) na wykreślenie hipoteki lub zastawu, za wydanie 
potwierdzonej kserokopii umowy kredytowej lub innych umów zawartych z Bankiem związanych z 
udzieleniem lub zabezpieczeniem kredytu /pożyczki). 

nie większe niż  1000 zł, ale min 20 zł – w tym 
VAT 

17 Za wydanie zaświadczenia o konsumencie 15 zł – w tym VAT 

18 Za wydanie opinii o konsumencie: 30 zł – w tym VAT 

19 Za wydanie zaświadczenia dla klientów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej 20 zł – w tym VAT 

20 Za wydanie opinii o:  

 o obrotach na rachunku 50 zł – w tym VAT 

 o sytuacji finansowej i zdolności kredytowej klienta:  

 • od Klientów Banku prowadzących rachunek dłużej niż 6 miesięcy 100 zł – w tym VAT 

 • od innych podmiotów  do 1,50 % kwoty zdolności określonej w 
opinii nie mniej niż 1000 zł w tym VAT 
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III	 Prowizje	i	opłaty	bankowe	od	operacji	depozytowych	
1 Otwarcie rachunku bieżącego   15 zł 

2 Za prowadzenie rachunków bankowych (miesięcznie):  

a podmiotów prowadzących działalność gospodarczą:  

 o Rachunek Podstawowy 15 zł 

 o Rachunek podstawowy Plus 20 zł 

 o Rachunek e-Firma 65 zł 

b organizacji społeczno – politycznych, rachunki bieżące instytucji niekomercyjnych działających na rzecz 
gospodarstw domowych, rachunki bieżące kas zapomogowo-pożyczkowych, rachunki bieżące komitetów 
czynów społecznych: 

 

 o Rachunek podstawowy 3 zł 

 o Rachunek Pomocniczy 15 zł 

 o Rachunek e-Firma 50 zł 

c rolniczych:  

 o Rachunek Podstawowy 5 zł 

 o Rachunek Podstawowy Plus 7,50zł  

d wspólnot mieszkaniowych  

 o Rachunek Podstawowy 15 zł 

e oszczędnościowo-rozliczeniowe  

 o Rachunek Podstawowy 0 zł 

 o Rachunek Podstawowy Info 2,50 zł 

3 Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku na wniosek 
posiadacza rachunku 

10 zł w tym VAT za każdy rok kalendarzowy 

4 Za sporządzenie odpisu:  

 o wyciągu z rachunku bankowego 5 zł w tym VAT 

 o jednego dowodu do wyciągu 5 zł w tym VAT 

5 Za sporządzenie kserokopii jednego dowodu wpłaty lub przelewu 2 zł w tym VAT 

6 Za wydanie zaświadczenia dla klientów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej 20 zł w tym VAT 

7 Za wydanie zaświadczenia / opinii o:  

 o obrotach na rachunku 50 zł w tym VAT 

 o sytuacji finansowej i zdolności kredytowej klienta 100 zł w tym VAT 

8 Za wydanie blankietów czekowych 0,35 zł za 1 sztukę 
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9 Za przyjęcie zastrzeżenia zagubionych:  

 o blankietów czekowych 20 zł w tym VAT 

 o książeczek oszczędnościowych 20 zł w tym VAT 

 o przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości w Systemie DZ 20 zł w tym VAT 

10 Umorzenie książeczki oszczędnościowej 10 zł 

11 Likwidacja książeczki oszczędnościowej 2 zł 

12 Za przyjęcie dyspozycji oświadczenia posiadacza rachunku o przeznaczeniu wkładu na wypadek jego śmierci 
lub zmian w tej dyspozycji   

20 zł w tym VAT 

13 Wystawienie w imieniu posiadacza rachunku dowodu rozliczeniowego   3 zł w tym VAT 

14 Za realizację przelewu międzybankowego:  

 o w systemie Elixir 2,50 zł 

 o w systemie SORBNET 30 zł 

15 Za poszukiwanie rachunku bankowego oraz udzielenie pisemnej informacji o stanie tego rachunku   5 zł 

16 Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny 25 zł 

17 Za administrowanie poleceniem przelewu bez pokrycia / od każdego przelewu/   5 zł 

18 Realizacja zleconych dyspozycji stałych z rachunków bankowych i rachunków ROR  / od każdego 
wykonanego zlecenia oprócz spłat kredytu w BS 

1 zł 

19 Za przechowywanie depozytu  100 zł + VAT – rocznie 
 

20 Za potwierdzenie:  

 o czeku 5 zł 

 o przelewu 3 zł w tym VAT 

21 Za usługi nie przewidziane w taryfie mogą być ustalone inne opłaty nie wyższe 
jednak niż 50 zł 

 

22 Opłaty z tytułu obrotu oszczędnościowego, innych banków wg stawek  uzgodnionych na zasadzie 
wzajemności 

23 Wypłaty z rachunku oszczędnościowego w złotych dla osób fizycznych  

 o pierwsza wypłata w każdym miesiącu (gotówkowa, bezgotówkowa) 0 zł 

 o kolejna wypłata gotówkowa 9 zł 

 o kolejna wypłata bezgotówkowa 6 zł 

24 Za poszukiwanie rachunków na nazwisko 1 osoby zlecane przez spadkobierców klienta 30 zł – w tym VAT 
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IV Usługi	elektroniczne	i	karty	bankomatowe 

1 Klienci indywidualni:  

a założenie Internet Bankingu, SMS Bankingu, Bankofonu 0 zł 

b realizacja przelewu przez Internet Banking 0 zł 

c zlecenie stałe zdefiniowane przez Internet Banking 0 zł 

d wydanie karty VISA Classic Debet / Mastercard PayPass Debet   0 zł 

e miesięczna opłata za obsługę karty VISA Classic Debet / Mastercard PayPass Debet   3,50 zł 

f wydanie karty Visa Junior Debet 0 zł 

g Za każdorazowe wydanie karty własnej 4 zł 

h wydanie duplikatu karty 8 zł 

i wypłata gotówki:  

 - we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S A i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi 
umowami (lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku) 

0 zł 

 - w pozostałych bankomatach w kraju 5 zł 

 - w bankomatach za granicą, od kwoty wypłaty 2% min 10 zł 

 - poprzez usługę VISA Cash Back w Polsce 0 zł 

j rozpatrzenie reklamacji 0 zł 

k zmiana danych użytkownika karty 0 zł 

l powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8 zł 

2 Klienci instytucjonalni i rolnicy:  

a założenie Internet Bankingu, SMS Bankingu, Bankofonu 0 zł 

b realizacja przelewu przez Internet Banking 1,50 zł 

c zlecenie stałe zdefiniowane przez Internet Banking 0 zł 

d Internet Banking dla firm – aktywacja karty kryptograficznej e-Token 50 zł 

e Internet Banking dla firm – przelew wyjściowy 1,50 zł 

f Internet Banking dla firm – przelew wewnętrzny pomiędzy klientami banku 0 zł 

g Internet Banking dla firm – ponowne wydanie karty lub innego urządzenia do kryptografii 50 zł 

h Internet Banking dla firm – odblokowanie identyfikatora – odblokowanie starego hasła 5 zł 

i Internet Banking dla firm – odblokowanie identyfikatora – generowanie nowego hasła odbiór osobisty 5 zł 

j Internet Banking dla firm – odblokowanie identyfikatora – generowanie nowego hasła przesyłka pocztowa 10 zł 

k Home Banking – instalacja w siedzibie klienta 0 zł 
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l Home Banking – przelew wewnętrzny 0 zł 

m Home Banking – przelew wychodzący 1,50 zł 

n miesięczna opłata za kartę VISA Bussines Debet 0 zł 

o Za każdorazowe wydanie karty własnej 4 zł 

   

 
 


