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Parczew, 30.09.2019r.  

 

Informacja o zmianie Taryfy prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego 

w Parczewie dla klientów detalicznych 

 

Szanowni Państwo, 

Bank Spółdzielczy w Parczewie uprzejmie informuje, iż od dnia 15 grudnia 2019 r.
1
 ulega zmianie 

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów detalicznych  (dalej: 

Taryfa, stanowiąca załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie Nr 2 z dnia 

15.03.2018r.). 

Zmiana Taryfy jest spowodowana przede wszystkim z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 

924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie 

waluty (dalej: Rozporządzenie CBP), które wprowadza m.in. konieczność zrównania opłat za: 

1) realizację przelewów krajowych w PLN (realizowanych np. w systemie Elixir) z płatnościami w 

walucie EUR realizowanymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), 

2) wypłatę gotówki z bankomatu dokonywaną w kraju oraz na terenie EOG. 

W celu zrównania opłat, o których mowa w pkt 1, Bank ustalił, że systemami korespondującymi ze 

sobą w ramach podobnego sposobu rozliczeń operacji krajowych i transgranicznych będą systemy 

Elixir i SEPA oraz SORBNET2 i TARGET2.  

W związku z powyższym Bank będzie pobierał taką samą opłatę za przelewy wychodzące w PLN 

realizowane w systemie Elixir oraz przelewy wychodzące w walucie EUR realizowane w systemie 

SEPA na terenie EOG, a także przelewy wychodzące w PLN w systemie SORBNET oraz przelewy 

wychodzące w walucie EUR realizowane za pośrednictwem systemu TARGET na terenie EOG.  

W zakresie wypłat gotówki z bankomatu Bank będzie pobierał taka samą opłatę za wypłatę gotówki z 

bankomatów obcych w kraju oraz za wypłatę gotówki z bankomatów za granicą.  

 

Pozostałe zmiany w Taryfie dotyczą wprowadzenia nowych opłat, podwyższenia niektórych opłat na 

skutek wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danego produktu/usługi, obniżenia niektórych opłat 

oraz  wprowadzenia zmian porządkowych (w tym dostosowania nazewnictwa stosowanego w Taryfie 

do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wykazu 

usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym (Dz.U.2017, poz. 1437) 

 

Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie, wraz ze wskazaniem podstawy prawnej zmiany i okoliczności 

faktycznych zmian, przedstawiono w dalszej części niniejszej Informacji.   

Podstawę prawną dla wprowadzonych zmian stanowią §126 ust.1 pkt. 3 oraz ust.4 Regulaminu 

otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (załącznik do Uchwały nr 5 

Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 10 lipca 2019r.; dalej: Regulamin).  

Paragraf  126 ust.2 pkt 3 stanowi, że:  

 „Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat polegającej na podwyższeniu stawek opłat i 

prowizji, która może nastąpić wyłącznie w przypadku zmiany przynajmniej jednej z niżej wymienionych 

przesłanek, w zakresie odpowiadającym skumulowanej wartości zmian poszczególnych wskaźników w 

okresie od dnia ostatniej zmiany Taryfy prowizji i opłat:  (…)  

                                                           
1
 zmiany w zakresie opłat, o których mowa w Rozdziale II: Część IA pkt 12.2 i 12.3, Część IB pkt 12.2 i 12.3, Cześć II pkt 8.2 i 

8.3, Część VIII pkt 2, wchodzą w życie od 1.01.2020r.  
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3) wzrostu rzeczywistych kosztów obsługi danej usługi na skutek niezależnych od Banku 

czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i 

telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, 

energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących 

wzrost kosztów świadczonej usługi, co najmniej o 1%. (…) 

Dodatkowo §126 ust.4 Regulaminu, który stanowi że „Zmiana Taryfy polegająca na obniżeniu lub 

uchyleniu opłat lub prowizji w niej zawartych możliwa jest w każdym czasie i nie jest uzależniona od 

wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 2.” 

 

W związku z powyższym jeśli nie akceptują Państwo wprowadzanych zmian, mają Państwo prawo 

przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Taryfy 

1) wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym; 

2) zgłosić sprzeciw nie wypowiadając Umowy, co skutkuje jej wygaśnięciem z dniem 

poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian; 

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją. 

             

Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie: 

 

I. Zmiany w zakresie opłat: 

1) zmieniono wysokość opłaty za realizację polecenia przelewu walutowego otrzymanego:  

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział V Inne Usługi 

Część IV realizacja (skup) 

przekazów w obrocie 

dewizowym otrzymywanych 

z banków krajowych i 

zagranicznych, w tym 

świadczenia emerytalno – 

rentowe 

1.Przekazy na kwoty nie 

przekraczające 10,00 EUR - 

10,00 zł 

2.Przelewy SEPA - 25,00 zł 

3.Polecenie wypłaty - 25,00 

zł 

Rozdział II Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 10, 

Cześć IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe  - Pakiety pkt 

10, Część II Pozostałe 

rachunki – Część ogólna (…) 

pkt 6: 

6/10. Realizacja polecenia 

przelewu walutowego 

otrzymanego: 

6.1/10.1 z banków krajowych 

– 20,00 zl 

6.2/10.2 z banków 

zagranicznych w ramach EOG 

w walucie EUR – 0,00 zł  

6.3/10.3 z banków 

zagranicznych w ramach EOG 

w walucie innej niż EUR – 

20,00 zł  

6.4/10.4 z banków 

zagranicznych spoza EOG – 

20,00 zł  

§126 ust.2 pkt 3 i ust.4  

Regulaminu oraz zmiany 

porządkowe  

 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP; 

 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z 

dnia 14 lipca 2017r. w 

sprawie wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 

 usunięcie opłaty 

„Przekazy na kwoty nie 

przekraczające 10,00 

EUR - 10,00 zł”, 

 obniżenie opłat za 

realizację polecenia 

przelewu walutowego 

otrzymanego. 

2) zmieniono wysokość opłaty za realizację Polecenia przelewu SEPA: 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział V Inne Usługi 

Część V Realizacja 

(sprzedaż) przekazów w 

obrocie dewizowym pkt 2: 

Przelewy SEPA - 25,00 zł 

Rozdział II Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 6 

6.Polecenie przelewu SEPA 

(dyspozycje złożone w 

placówce Banku) 

6.1 do banków krajowych: 

ROR 

Standard/Junior/Student/Senio

r/VIP – 25,00 zł  

Podstawowy rachunek 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiany porządkowe  

 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP  

 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju I 

Finansów z dnia 14 

lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 
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płatniczy (PRP) – 0,00 zł  

6.2 do banków zagranicznych: 

ROR 

Standard/Junior/Student/Senio

r/VIP – 3,50 zł za przelew 

Podstawowy rachunek 

płatniczy (PRP) – 0,00 zł za 

przelew 

Część IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe  - Pakiety pkt 6,  

6.Polecenie przelewu SEPA 

(dyspozycje złożone w 

placówce Banku) 

6.1 do banków krajowych: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akt

ywny – 25,00 zł za przelew  

Pakiet Prestiżowy – 0,00 zł za 

przelew 

6.2 do banków zagranicznych: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akt

ywny – 3,50 zł za przelew  

Pakiet Prestiżowy – 0,00 zł za 

przelew 

Część II Pozostałe rachunki – 

Część ogólna (…) pkt 5.1: 

5.1 Polecenie przelewu SEPA 

(dyspozycje złożone w 

placówce Banku) 

5.1.1 do banków 

krajowych:25,00 zł za przelew 

5.1.2 do banków 

zagranicznych: 3,50 zł/za 

przelew  

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 

 

3) dodano opłatę za realizację polecenia przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Brak postanowień  Rozdział II Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 7, 

Cześć IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe  - Pakiety pkt 7,  

7. Polecenie przelewu 

TARGET/SWIFT w EUR w 

ramach EOG
6,15 

7.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku -  za przelew – 

30,00 zł  
6, 15 

Niezależnie od prowizji 

pobiera się zryczałtowane 

koszty banków pośredniczących 

określone w pkt. 11.3 w 

przypadku opcji kosztowej OUR 

oraz opłatę określoną w pkt 11.1 

Część II Pozostałe rachunki – 

Część ogólna (…) pkt 5.2: 

5.2. Polecenie przelewu 

TARGET/SWIFT w EUR w 

ramach EOG
21 

5.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku - za przelew – 

30,00 zł  

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu   dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP  
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21  
Niezależnie od prowizji 

pobiera się zryczałtowane 

koszty banków pośredniczących 

określone w pkt. 7.3 w 

przypadku opcji kosztowej OUR 

oraz opłatę określoną w pkt 7.1
 

4) dodano opłatę za realizację polecenia przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków 

krajowych): 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Brak postanowień  Rozdział II Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 8, 

Cześć IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe  - Pakiety pkt 8: 

8. Polecenie przelewu w walucie 

obcej (wysyłane do banków 

krajowych)/Polecenie wypłaty
6,15

  

8.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku – za przelew - 

30,00 zł  
6, 15 

Niezależnie od prowizji 

pobiera się zryczałtowane 

koszty banków pośredniczących 

określone w pkt. 11.3 w 

przypadku opcji kosztowej OUR 

oraz opłatę określoną w pkt 11.1 

Część II Pozostałe rachunki – 

Część ogólna (…) pkt 5.3: 

5.3 Polecenie przelewu w 

walucie obcej (wysyłane do 

banków krajowych)/Polecenie 

wypłaty
21 

5.3.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku – za przelew- 

30,00 zł  
21  

Niezależnie od prowizji 

pobiera się zryczałtowane 

koszty banków pośredniczących 

określone w pkt. 7.3 w 

przypadku opcji kosztowej OUR 

oraz opłatę określoną w pkt 7.1 

zmiana porządkowa   wyszczególnienie 

opłaty za realizację 

polecenia przelewu w 

walucie obcej  

5) zmieniono wysokość opłat za wypłatę gotówki w bankomacie kartą debetową Visa Classic 

Debetowa, kartą MasterCard, kartą niespersonalizowaną: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział II Część II pkt 

8.4 Transakcje 

gotówkowe pkt 8.4.2 w 

innych bankomatach w 

kraju: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardow

y – od transakcji – 6,00 zł 

Pakiet 

Aktywny/Prestiżowy – 

0,00 zł  

Rozdział III Część II pkt 

11 

Wypłata gotówki w 

pozostałych bankomatach 

w kraju – 6,00 zł  

 

 

Rozdział I Część IA pkt 13.7.2 

Wypłata gotówki w innych 

bankomatach w kraju: 

ROR 

Standard/Junior/Student/Senior/

VIP – od transakcji - 7,00 zł  

Podstawowy rachunek płatniczy 

(PRP) – 0,00zł/7,00 zł
9 

9 
 Bank nie pobiera opłaty za 

realizację pierwszych 5-ciu 

wypłat gotówki z bankomatu w 

danym m-cu kalendarzowym. Za 

realizacje 6-tej i kolejnych wypłat 

gotówki z bankomatu w danym 

m-cu kalendarzowym Bank 

pobiera opłatę zgodnie z 

niniejszą Taryfą. 

Rozdział I Część IB pkt 13.7.2: 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiany porządkowe  
 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP  

 zmiana redakcyjna i 

doprecyzowanie 

zapisów  
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Wypłata gotówki w innych 

bankomatach w kraju: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy – od 

transakcji – 7,00 zł 

Pakiet Aktywny/Prestiżowy – 

0,00 zł  

Rozdział II Część II pkt 

8.4 Transakcje 

gotówkowe pkt 8.4.3 W 

bankomatach za granicą:

  

kartami VISA 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardow

y/Aktywny – od transakcji 

-  6% min. 20 zł 

Pakiet Prestiżowy – od 

transakcji -  0 zł  

Kartami MasterCard: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardow

y/Aktywny– od transakcji -   

2% min. 10 zł 

Pakiet Prestiżowy – od 

transakcji -  0 zł  

 

 

Rozdział I Część IA pkt 13.7.3: 

zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych: 

ROR 

Standard/Junior/Senior/VIP/Pod

stawowy rachunek płatniczy 

(PRP)
10

 – od transakcji - 7,00 zł  
10 

Wypłaty możliwe jedynie w 

ramach EOG) 

Rozdział I Część IB pkt 13.7.3: 

zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

gotówkowych: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy – od 

transakcji - 7,00 zł  

Pakiet Aktywny/Prestiżowy – od 

transakcji - 0,00 zł  

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiany porządkowe 
 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP; 

 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju I 

Finansów z dnia 14 

lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 

 ujednolicenie opłat za 

wypłatę gotówki z 

bankomatu (bez 

uwzględniania rodzaju 

karty płatniczej); 

 doprecyzowanie 

zapisów; 

Rozdział II Część II pkt 

8.4.5  

Transakcje gotówkowe 

pkt 8.4.5 W punktach 

akceptujących kartę za 

granicą :  

kartami VISA 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardow

y/Aktywny – od transakcji 

-  6% min. 20 zł 

Pakiet Prestiżowy – od 

transakcji -  0 zł  

Kartami MasterCard: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardow

y/Aktywny– od transakcji -   

2% min. 10 zł 

Pakiet Prestiżowy – od 

transakcji -  0 zł  

Rozdział I Część IA pkt 13.7.5: 

w punktach akceptujących kartę 

za granicą: 

ROR 

Standard/Junior/Senior/VIP/Pod

stawowy rachunek płatniczy 

(PRP) – od transakcji - 7,00 zł  

Rozdział I Część IB pkt 13.7.5: 

w punktach akceptujących kartę 

za granicą: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akty

wny – od transakcji - 7,00 zł  

Pakiet Prestiżowy – od 

transakcji - 0,00 zł 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiany porządkowe 
 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP; 

 obniżenie opłat za 

wypłatę gotówki w 

punktach 

akceptujących kartę za 

granicą 

 ujednolicenie opłat za 

wypłatę gotówki z 

bankomatu (bez 

uwzględniania rodzaju 

karty płatniczej); 

6) zmieniono wysokość opłat za wypłatę gotówki z bankomatu kartą kredytową BPS VISA Credit:  
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział III Część III pkt. 

7  

7.Wypłata gotówki w 

bankomatach i kasach 

banków:  

7.1. w kraju - 3% nie mniej 

niż 6,00 zł 

7.2. za granicą - 2% nie 

mniej niż 20,00 zł 

Rozdział III Część I pkt 7: 

Wypłata gotówki w bankomatach 

i kasach banków: 

7.1 w kraju  - od transakcji - 3% 

min. 10,00 zł 

7.2. zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

kredytowej do płatności 

gotówkowych
29

  - od 

transakcji - 3% min. 10,00 zł 
29 

Dla wszystkich kart VISA w 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiany porządkowe 
 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP; 

 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju I 

Finansów z dnia 14 

lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 
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przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku przy 

stosowaniu kursu własnego 

VISA powiększonego o 3% w 

przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach 

innych niż waluta rachunku 

bankowego  i PLN. 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 

 określenie trybu 

pobierania opłat; 

 
 

7) zmieniono wysokość opłaty za przesyłanie przez Bank informacji SMS o saldzie, obrotach i 

wolnych środkach na rachunku: 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział II Część II 

Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy – Pakiety 

pkt 5.4:  

Informacja SMS o saldzie, 

obrotach i wolnych 

środkach na rachunku  

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardow

y/Aktywny – 1,00 zł/,-c 

Pakiet Prestiżowy – 0,00 

zł/m-c 

Rozdział II Część IV 

Usługi internetowe oraz 

udostępniane drogą 

telekomunikacyjną pkt 14: 

Informacja SMS o saldzie, 

obrotach i wolnych 

środkach na rachunku – 

miesięcznie – 1,00 zł  

Rozdział II: Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 12.3: 

Informacja SMS o saldzie, 

obrotach i wolnych środkach na 

rachunku - miesięcznie:  

ROR 

Standard/Junior/Student/Senior/

VIP/Podstawowy rachunek 

płatniczy (PRP) – 2,00 zł  

Część IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe  - Pakiety pkt 12.3: 

Informacja SMS o saldzie, 

obrotach i wolnych środkach na 

rachunku - miesięcznie:  

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akty

wny – 2,00 zł  

Pakiet Prestiżowy – 0,00 zł  

Część II Pozostałe rachunki – 

część ogólna (…) pkt 8.3: 

Informacja SMS o saldzie, 

obrotach i wolnych środkach na 

rachunku – miesięcznie – 2,00 zł  

Rozdział III Część IV Karta 

przedpłacona MasterCard 

pkt.4.7  

Informacja SMS o saldzie, 

obrotach i wolnych środkach na 

rachunku - miesięcznie: 2,00 zł  

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 wzrost rzeczywistych 

kosztów świadczenia 

Usługi SMS;  

 dodanie opłaty za 

informację SMS przy 

karcie przedpłaconej;  

8) wprowadzono opłatę za wysyłanie haseł jednorazowych (do logowania lub autoryzacyjnych) 

do bankowości internetowej za pomocą SMS:  
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Brak postanowień  Rozdział II: Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 12.2: 

Wysłanie hasła jednorazowego 

(do logowania lub 

autoryzacyjnego) do bankowości 

internetowej za pomocą sms – 

miesięcznie zbiorczo za każdy 

wysłany sms w miesiącu 

kalendarzowym): 

ROR 

Standard/Junior/Student/Senior/

VIP – pierwsze 10 sms-ów- 2,00 

zł, 

 każdy kolejny sms - 0,10 zł 

zmiana porządkowa  wprowadzenie nowej 

opłaty; 
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Podstawowy rachunek płatniczy 

– 0,00 zł  

Część IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe  - Pakiety pkt 12.2: 

Wysłanie hasła jednorazowego 

(do logowania lub 

autoryzacyjnego) do bankowości 

internetowej za pomocą sms – 

miesięcznie zbiorczo za każdy 

wysłany sms w miesiącu 

kalendarzowym): 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akty

wny -– pierwsze 10 sms-ów- 

2,00 zł, każdy kolejny sms - 0,10 

zł 

Pakiet Prestiżowy – 0,00 zł  

Część II Pozostałe rachunki – 

cześć ogólna (…) pkt 8.2:  

Wysłanie hasła jednorazowego 

(do logowania  lub 

autoryzacyjnego) do bankowości 

internetowej za pomocą sms - 

miesięcznie (zbiorczo za każdy 

wysłany sms w miesiącu 

kalendarzowym) - pierwsze 10 

sms-ów- 2,00 zł, każdy kolejny 

sms- 0,10 zł 

9) zmieniono wysokość opłaty za wykonanie polecenia przelewu w systemie Elixir (dyspozycje 

składane w placówce Banku) w przypadku produktów ROR Junior/Student i ROR Senior oraz 

Pakiet Młodzieżowy: 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział II Część IE 

Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy Junior i 

Student pkt.3.2 b) 

Część IF Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy Senior 

pkt.3.2 b) 

Realizacja przelewu na 

rachunki prowadzone: 

(…)3.2 w innych bankach: 

b) dyspozycje złożone w 

placówce banku – 2,00 zł; 

Rozdział II Cześć II 

Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy – Pakiety 

pkt.3.2 b) 

Realizacja przelewu na 

rachunki prowadzone: 

(…)3.2 w innych bankach: 

b) dyspozycje złożone w 

placówce banku – 2,00 zł 

– Pakiet Młodzieżowy;  

Rozdział II Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt.3.2.1: 

Polecenie przelewu w systemie 

Elixir: 3.2.1 dyspozycje złożone 

w placówce Banku – za przelew 

- ROR Junior/Student/Senior – 

3,50 zł; 

Część IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe- Pakiety pkt.3.2.1: 

dyspozycje złożone w placówce 

Banku – Pakiet Młodzieżowy – 

za przelew - 3,50 zł  

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu  dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP 

10) zmieniono wysokość opłaty za prowadzenie rachunku płatnego na każde żądanie w walutach 

wymienialnych: 
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział II Część VIII 

Rachunek płatny na 

Rozdział II Część VIII Rachunek 

płatny na każde żądanie w 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu  dostosowanie do 
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każde żądanie w walutach 

wymienialnych pkt 2  

Prowadzenie rachunku – 

bez opłat 

walutach wymienialnych pkt 2  

Prowadzenie rachunku – 

miesięcznie - 25,00 zł  

Rozporządzenia CBP 

11) dodano nową opłatę za wydanie nowej karty płatniczej w miejsce zastrzeżonej:  

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Brak postanowień  Rozdział II Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 13.4 

Część IB Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe- Pakiety pkt 13.4: 

Wydanie nowej karty w miejsce 

zastrzeżonej
8,17 

– 25,00 zł  
8,17 

 Opłata nie jest pobierana, 

jeśli wydanie karty nastąpiło z 

przyczyn leżących po stronie 

Banku. 

zmiana porządkowa   dodanie nowej opłaty  

12) zmieniono wysokość opłaty z tytułu wpłat gotówkowych przekazywanych na rachunki 

prowadzone w innych bankach krajowych: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział V Część II 

Czynności kasowe w 

złotych pkt 1: 

1.Wpłaty gotówkowe 

przekazywane na 

rachunki: 

a) oszczędnościowe i 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe osób 

prywatnych prowadzone 

w Banku - bez opłat 

b) pozostałe rachunki 

prowadzone w Banku - 

bez opłat 

c)prowadzone w innych 

bankach krajowych:  

 - do 1.000,00 zł - 2,80 zł 

  - od 1.001,00 zł - 0,50% 

Rozdział V Część II Czynności 

kasowe w złotych pkt 1: 

1.Wpłaty gotówkowe 

przekazywane na rachunki: 

1.1.oszczędnościowe i 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe osób prywatnych 

prowadzone w Banku - od 

transakcji - 0,00 zł 

1.2 pozostałe rachunki 

prowadzone w Banku - od 

transakcji - 0,00 zł 

1.3 prowadzone w innych 

bankach krajowych: 

1.3.1 do 1.000,00 zł - od 

transakcji - 3,50 zł 

1.3.2 od 1.001,00 zł - od 

transakcji - 0,7%  

1.4 ZUS  - od transakcji - 0,5% 

min. 5,00 zł  

1.5 urzędów skarbowych - od 

transakcji - 0,5% min. 5,00 zł 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa 

 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP, 

 wyszczególnienie opłaty 

za wpłaty gotówkowe na 

rachunki ZUS i US, 

 zmiana numeracji 

podpunktów; 

13) zmieniono wysokość opłaty za wysyłkę wezwań do zapłaty, upomnień, wezwań do 

dostarczenia wymaganych dokumentów realizowaną listem zwykłym:  
Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział II Część IA pkt 9,  

Rozdział III Część III pkt 

12, 

Rozdział IV Część I pkt 4, 

Rozdział IV Część II pkt 7, 

Rozdział IV Część IV pkt 

4: 

Wysłanie wezwania (…) 

listem zwykłym – 3,00 zł  

 

Rozdział II Część IA pkt 15.4, 

Rozdział II Część IB pkt 15.4, 

Rozdział II Część II pkt 10, 

Rozdział III Część I pkt 12, 

Rozdział IV Część I pkt 4, 

Rozdział IV Część II pkt 7, 

Wysłanie wezwania (…) listem 

zwykłym – 4,00 zł  

 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu  wzrost opłaty za wysyłkę 

wezwania do 

zapłaty/upomnienia 

listem zwykłym z 

powodu wzrostu cen 

usług pocztowych w 

związku ze zmianą 

Cennika usług 

powszechnych w obrocie 

krajowym i 

zagranicznym Poczty 

Polskiej S.A. 

obowiązującego od 

1.04.2019r. 

14) zmieniono wysokość opłaty za zmianę danych użytkownika karty płatniczej Visa Classic 

Debetowa, MasterCard, karty niespersonalizowanej oraz naklejki zbliżeniowej Visa PayWave: 
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Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział III Cześć II pkt 

21 

Zmiana danych 

Użytkownika karty – 10,00 

zł  

Rozdział II Część IA pkt 13.12: 

Zmiana danych Użytkownika 

karty – od transakcji: 

ROR 

Standard/Junior/Student/Senior/

VIP/Podstawowy rachunek 

płatniczy (PRP) – jednorazowo - 

0,00 zł  

§126 ust.4 Regulaminu oraz 

zmiana porządkowa 

 obniżenie opłaty; 

 określenie trybu pobierania 

opłaty; 

Rozdział III Część IV Pkt 

10  

Zmiana danych 

Użytkownika naklejki 

zbliżeniowej – 

jednorazowo - 10,- zł 

Rozdział III Część II pkt 9: 

Pkt 9 

Zmiana danych Użytkownika 

naklejki zbliżeniowej – 

jednorazowo – 0,00 zł 

§126 ust.4 Regulaminu oraz 

zmiana porządkowa  

 obniżenie opłaty  

 zmiana numeracji  

 

II. Pozostałe zmiany:  

1. Zmiany w Rozdziale I Taryfy: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Rozdział I ust. 7 pkt 4 

Nie pobiera się prowizji i 
opłat od: (…): 
4) wpłat na rachunki 

bankowe w 
przypadku, gdy z 
umowy zawartej z 
posiadaczem 
rachunku wynika, że 
opłatę uiszcza 
odbiorca należności. 

Brak postanowień zmiana porządkowa   usunięcie nadmiarowych 

postanowień (taki sam 

zapis zawarto w Rozdziale 

I ust.7 pkt 3) 

Rozdział I ust.9  

Od operacji dewizowych 

dotyczących poleceń 

wypłaty i przelewów 

regulowanych oraz 

czeków w obrocie 

dewizowym na kwoty nie 

przekraczające 

równowartości 10 EUR, 

pobiera się opłatę stałą 

wynoszącą 10,00 PLN od 

każdej operacji. 

Brak postanowień  §126 ust.4 Regulaminu 

 

 usunięcie nadmiarowych 

postanowień i uchylenie 

opłaty  

Brak postanowień Rozdział I ust. 13 

Przez przekaz w obrocie 
dewizowym rozumie się  
transakcję płatniczą obejmującą 
polecenie wypłaty, polecenie 
przelewu SEPA, polecenie 
przelewu w walucie obcej, 
polecenie przelewu 
TARGET/SWIFT. 

zmiana porządkowa   dodanie wyjaśnienia 

definicji związanych z 

realizacją przekazów w 

obrocie dewizowym 

Brak postanowień Rozdział I ust.14  

Przez polecenie przelewu SEPA 
rozumie się usługę inicjowaną 
przez płatnika (Posiadacza 
rachunku) polegająca na 
umożliwieniu przekazania 
środków pieniężnych w euro  z 
rachunku płatniczego płatnika 
(Posiadacza) na rachunek 
płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj 
dostawcy lub jeden z 
dostawców wykonują 
działalność na obszarze 
jednolitego obszaru płatności w 
euro (SEPA). Polecenie 
przelewu SEPA jest 
realizowane w trybie sesyjnym. 

zmiana porządkowa   dodanie wyjaśnienia 

definicji związanych z 

realizacją przekazów w 

obrocie dewizowym 
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Polecenie przelewu SEPA jest 
realizowane  przy spełnieniu 
następujących warunków: 
a) waluta transakcji EUR, 
b) zawiera prawidłowy numer 

rachunku bankowego w 
standardzie IBAN, 
prawidłowy kod BIC, 

c) koszty „SHA”, 
d) tryb realizacji standardowy, 
e) brak banków 

pośredniczących, 
f) nie zawiera jakichkolwiek 

dodatkowych instrukcji 
płatniczych, 

g) rachunek odbiorcy 

prowadzony jest w bankach 

krajów Unii Europejskiej 

oraz Islandii, Liechtensteinu, 

Szwajcarii lub Norwegii. 

Brak postanowień Rozdział I ust.15 

Przez Polecenie przelewu 

TARGET rozumie się usługę 

inicjowaną przez płatnika  

polegającą na umożliwieniu 

przekazania środków 

pieniężnych w euro z rachunku 

płatniczego płatnika na 

rachunek płatniczy odbiorcy za 

pośrednictwem systemu 

TARGET2 do banku będącego 

uczestnikiem systemu 

TARGET2; 

zmiana porządkowa   dodanie wyjaśnienia 

definicji związanych z 

realizacją przekazów w 

obrocie dewizowym 

Brak postanowień Rozdział I ust.16 

Przez Polecenie przelewu w 

walucie obcej rozumie się 

usługę inicjowaną przez płatnika 

(Posiadacza rachunku) 

polegającą na umożliwianiu 

przekazania środków z 

krajowego rachunku płatniczego 

płatnika (Posiadacza rachunku) 

u dostawcy (Bank) na krajowy 

rachunek płatniczy odbiorcy u 

dostawcy w walucie innej niż 

złoty i euro; 

zmiana porządkowa   dodanie wyjaśnienia 

definicji związanych z 

realizacją przekazów w 

obrocie dewizowym 

Brak postanowień Rozdział I ust.17 

Przez Polecenie wypłaty 
rozumie się instrukcję płatniczą, 
niespełniającą warunków 
przelewu SEPA skierowaną do 
lub otrzymana z innego banku 
krajowego lub zagranicznego 
bądź krajowej instytucji 
płatniczej lub zagranicznej 
instytucji płatniczej polegająca 
na dokonaniu przelewu 
określonej kwoty pieniężnej na 
rzecz wskazanego 
Beneficjenta/Odbiorcy, w tym 
polecenia przelewu w walucie 
obcej; 

zmiana porządkowa   dodanie wyjaśnienia 

definicji związanych z 

realizacją przekazów w 

obrocie dewizowym 

Brak postanowień Rozdział I ust.18 

Przez EOG rozumie się 

Europejski Obszar Gospodarczy 

obejmujący państwa Unii 

Europejskiej i Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego 

zmiana porządkowa   dodanie wyjaśnienia 

definicji związanych z 

realizacją przekazów w 

obrocie dewizowym 
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Handlu (EFTA). 

Brak postanowień Rozdział I ust.19 

Przez SWIFT rozumie się 

międzynarodową platformę 

wymiany danych pomiędzy 

różnymi instytucjami 

finansowymi. 

zmiana porządkowa   dodanie wyjaśnienia 

definicji związanych z 

realizacją przekazów w 

obrocie dewizowym 

2. Zmiany w Rozdziale II Taryfy: 

1) dotychczasowe Części: IA. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy – ROR (część ogólna), I B. 

Podstawowy rachunek płatniczy, I C. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „Standard”, I D. 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy „VIP”, I E. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Junior” 

i „Student”, I F. Rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy „Senior” połączono w jedną tabelę jako Część 

IA Rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe (ROR) – podstawa prawna: zmiana porządkowa,  

okoliczność faktyczna: zmiany dokonano w celu uproszczenia Taryfy, 

2) zmieniono nazewnictwo poszczególnych usług, wyszczególniono kanał realizacji przelewu/zlecenia przy 

realizacji polecenia przelewu, zlecenia stałego i polecenia zapłaty: 

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna  

Część IB. Podstawowy 

rachunek płatniczy pkt 3, 

IC. Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy „Standard” 

pkt 3, ID. Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy „VIP” pkt 3,  

IE. Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy „Junior” i 

„Student” pkt 3, IF. 

Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy „Senior” 

pkt.3:  

Realizacja przelewu na 

rachunki prowadzone: 

w Banku 

w innych bankach w 

systemie ELIXIR 

w innych bankach  w 

systemie SORBNET 

 

Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt. 3: 

3.Polecenie przelewu  

3.1.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego  

3.1.2 dyspozycje złożone w 

placówce Banku  

3.1.3 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej  

3.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir  

3.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

3.2.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej 

3.3 Polecenie przelewu w 

systemie SORBNET 

3.3.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

3.3.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa 
 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z 

dnia 14 lipca 2017r. w 

sprawie wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 
 określenie kanału 

realizacji polecenia 

przelewu; 

 

Część IB. Podstawowy 

rachunek płatniczy pkt 3, 

IC. Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy „Standard” 

pkt 4, ID. Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy „VIP” pkt 4,  

IE. Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy „Junior” i 

„Student” pkt 4, IF. 

Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy „Senior” 

pkt.4:  

Realizacja zlecenia 

stałego na rachunek 

prowadzony; 

w Banku  

w innym banku krajowym 

Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt. 4: 

4. Zlecenie stałe  

4.1 Realizacja zlecenia stałego 

na rachunki prowadzone w 

Banku:  

4.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.1.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej 

4.2 Realizacja zlecenia stałego 

na rachunki prowadzone w 

innym banku krajowym :  

4.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.2.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  
 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z 

dnia 14 lipca 2017r. w 

sprawie wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 
 określenie kanału 

realizacji polecenia 

przelewu; 
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uwaga! nie pobiera się 

dodatkowej opłaty za 

przelew 

Część IA. Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy – ROR 

(część ogólna) pkt 7: 

Realizacja polecenia 

zapłaty z rachunku 

dłużnika  

 

Część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt. 5: 

5. Polecenie zapłaty  

5.1 Polecenie zapłaty – 

rejestracja w placówce Banku 

5.2 Polecenie zapłaty – 

modyfikacja/odwołanie w 

placówce Banku  

5.3 Polecenie zapłaty – 

realizacja z rachunku 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porzadkowa 
 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z 

dnia 14 lipca 2017r. w 

sprawie wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 
 określenie kanału 

realizacji polecenia 

przelewu; 

3) usunięto część IV Usługi internetowe oraz udostępniane drogą telekomunikacyjną, a jej postanowienia 

przeniesiono do Rozdziału II Część IA pkt 12, Część IB pkt 12 oraz Część II pkt 8, z wyjątkiem pozycji 

opłat: 

 Wydanie karty kodów (pierwsze i kolejne) – bez opłat (Część IV pkt 4.), 

 Przesłanie karty kodów pocztą – 8,00 zł (Część IV pkt 8), 

 Papierowy wyciąg z konta wygenerowany w placówce Banku – 30,00 zł (Część IV pkt 10), 

 Dostęp do rachunku za pośrednictwem Bankofonu – bez opłat (opłata za połączenie wg stawki 

operatora) (Część IV pkt 13). 

Podstawa prawna: §126 ust.4 Regulaminu oraz zmiany porządkowe 

Okoliczność faktyczna: usunięcie nadmiarowych kategorii opłat oraz wycofanie z obsługi usługi Bankofon 

4) pozostałe zmiany:  

Zapis przed zmianą Zapis po zmianie Podstawa prawna  Okoliczność faktyczna 

Brak postanowień  Rozdział II Część IA pkt 16  

Usługa biometrii  

16.1 Udostępnienie usługi – 

jednorazowo: ROR 

Standard/Junior/Student/Senior/

VIP/Podstawowy rachunek 

płatniczy (PRP)  - 0,00 zł 

16.2 Wpłata gotówkowa na 

rachunek w bankomatach Banku 

przy użyciu biometrii - za wpłatę: 

ROR 

Standard/Junior/Student/Senior/

VIP/Podstawowy rachunek 

płatniczy (PRP)  - 0,00 zł 

16.3 Wypłata gotówki w 

bankomatach Banku przy użyciu 

biometrii - za wypłatę: ROR 

Standard/Junior/Student/Senior/

VIP/Podstawowy rachunek 

płatniczy (PRP)  - 0,00 zł 

zmiana porządkowa   dodanie usługi biometrii 

przy rachunkach ROR 

Standard/Junior/Student/Se

nior/VIP/Podstawowy 

rachunek płatniczy (PRP)   

Rozdział II część II 

Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy – Pakiety  

Rozdział II Cześć IB Rachunek 

oszczędnościowo-

rozliczeniowy – Pakiety 

zmiana porządkowa   zmiana redakcyjna 

Pkt 9 Usługa biometrii 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardow

y/Aktywny/Prestiżowy-

0,00 zł  

Pkt 16 Usługa biometrii 

16.1 Udostępnienie usługi – 

jednorazowo: 

Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akty

wny/Prestiżowy - 0,00 zł 

16.2 Wpłata gotówkowa na 

rachunek w bankomatach Banku 

przy użyciu biometrii - za wpłatę: 

Pakiet 

zmiana porządkowa   wyszczególnienie 

poszczególnych 

funkcjonalności usługi; 

 określenie trybu pobierania 

opłat; 

 zmiana numeracji punktów; 
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Młodzieżowy/Standardowy/Akty

wny/Prestiżowy - 0,00 zł 

16.3 Wypłata gotówki w 

bankomatach Banku przy użyciu 

biometrii - za wypłatę: Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akty

wny/Prestiżowy - 0,00 zł 

Brak postanowień  Pkt 18  

Opłata za przekształcenie 

posiadanego pakietu na inny 

pakiet lub rachunku 

indywidualnego w rachunek 

wspólny oraz wspólnego w 

indywidualny (nie dotyczy 

zmiany pakietu/rachunku na 

Pakiet Prestiżowy) – 

jednorazowo- Pakiet 

Młodzieżowy/Standardowy/Akty

wny/ - 15,00 zł 

Pakiet Prestiżowy – 0,00 zł  

zmiana porządkowa   dodanie nowej opłaty dla 

Pakietów (ustalenie 

tożsamej opłaty dla 

Pakietów) na podstawie 

opłaty uregulowanej w 

Rozdziale II Część IA pkt 

10 „Przekształcenie 

rachunku indywidualnego w 

rachunek wspólny oraz 

wspólnego w indywidualny– 

15,00 zł” 

Brak postanowień  Rozdział II Pozostałe rachunki – 

cześć ogólna (dot. rachunków 

opisanych w Rozdziale II cześć 

III-IX) 

zmiana porządkowa   konieczność uregulowania 

opłat wspólnych dla 

rachunków opisanych w 

Rozdziale II Pozostałe 

rachunki – cześć ogólna 

(dot. rachunków opisanych 

w Rozdziale II cześć III-IX) 

Rozdział II część III A. 

Rachunek płatny na 

każde żądanie (a’vista) 

potwierdzony 

książeczką 

oszczędnościową 

Rozdział II część III. Rachunek 

płatny na każde żądanie 

(a’vista) potwierdzony 

książeczką oszczędnościową 

zmiana porządkowa   zmiana numeracji  

Pkt 5 Realizacja przelewu 

na rachunki: 

a) prowadzone w Banku 

b) prowadzone w innych 

bankach w systemie 

ELIXIR 

c) dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

przez system 

SORBNET 

Pkt 4 Polecenie przelewu: 

4.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego (na rachunki 

prowadzone w Banku): 

4.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir: 

4.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.3 Polecenie przelewu w 

systemie SORBNET: 

4.3.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 dostosowanie nazewnictwa 

do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem 

płatniczym 

 określenie kanału realizacji 

polecenia przelewu 

Pkt 6 Realizacja zlecenia 

stałego na rachunek 

prowadzony: 

a) w Banku 

b) w innym banku 

krajowym  

Pkt 5.Zlecenia stałe  

5.1 Realizacja zlecenia stałego 

na rachunki prowadzone w 

Banku: 

5.1.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku 

5.2 Realizacja zlecenia stałego 

na rachunki prowadzone w 

innych bankach krajowych: 

5.2.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 dostosowanie nazewnictwa 

do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem 

płatniczym; 

 określenie kanału realizacji 

polecenia przelewu 

Rozdział II część III B. 

Rachunek płatny na 

każde żądanie (a’vista) 

w złotych dla rad 

rodziców i innych 

jednostek 

Rozdział II część IV. Rachunek 

płatny na każde żądanie 

(a’vista) w złotych dla rad 

rodziców i innych jednostek 

organizacyjnych 

nieposiadających osobowości 

zmiana porządkowa   zmiana redakcyjna  
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organizacyjnych 

nieposiadających 

osobowości prawnej  

prawnej 

Pkt 2 Prowadzenie 

rachunku – min. 5,00 zł  

Pkt 2 Prowadzenie rachunku: 

2.1 dla Rad Rodziców – 5,00 zł  

2.2. dla pozostałych jednostek 

organizacyjnych – 25,00 zł  

zmiana porządkowa   doprecyzowanie zapisów  

Brak postanowień  Pkt 3 Wpłaty i wypłaty gotówki:  zmiana porządkowa   doprecyzowanie kategorii 

opłat 

Pkt 5 Realizacja przelewu 

na rachunek prowadzony: 

a) w Banku 

b) w innych bankach w 

systemie ELIXIR 

c) c)dyspozycje złożone  

w placówce Banku 

przez system 

SORBNET 

Pkt 4.Polecenie przelewu: 

4.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego (na rachunki 

prowadzone w Banku): 

4.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir: 

4.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.3 Polecenie przelewu w 

systemie SORBNET: 

4.3.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu  dostosowanie nazewnictwa 

do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem 

płatniczym; 

 określenie kanału realizacji 

polecenia przelewu 

Rozdział II część IV 

Usługi internetowe oraz 

udostępniane drogą 

telekomunikacyjna  

Brak postanowień  zmiana porządkowa  usunięcie tabeli i 

przeniesienie jej 

postanowień do innych 

tabel tj. do Rozdziału II 

część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 3 

Polecenie przelewu, pkt 4 

Zlecenia stałe, pkt 12 

Usługi bankowości 

elektronicznej  

Rozdziału II część IB 

Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy – pakiety  pkt 

12 Usługa bankowości 

elektronicznej  

Rozdziału II część II pkt 8 

Usługa bankowości 

elektronicznej 

Rozdział II część V 

Rachunek z wkładami 

oszczędnościowymi 

terminowymi 

potwierdzonymi 

książeczką 

oszczędnościową: 

 

Rozdział II część V Rachunek 

z wkładami 

oszczędnościowymi 

terminowymi potwierdzonymi 

książeczką oszczędnościową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dostosowanie nazewnictwa 

do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem 

płatniczym, 

 doprecyzowanie kategorii 

opłat; 

 określenie kanału realizacji 

polecenia przelewu; 

 zmiana numeracji 

poszczególnych punktów; 

 

Brak postanowień  Pkt 3 Wpłaty i wypłaty gotówki   

Pkt 5 Realizacja przelewu 

z książeczki na rachunek 

prowadzony 

a) w Banku 

b) w innych bankach w 

systemie ELIXIR 

c) prowadzone w innych 

bankach w systemie 

SORBNET 

Pkt 4  Polecenie przelewu: 

4.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego (na rachunki 

prowadzone w Banku): 

4.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir: 

4.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.3 Polecenie przelewu w 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiany porządkowe  
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systemie SORBNET: 

4.3.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku 

Rozdział II część VI 

Rachunki promocyjnych 

lokat 

oszczędnościowych 

oraz Indywidualnego 

Konta Emerytalnego 

„IKE” – w złotych 

Rozdział II część VI Rachunki 

lokat oszczędnościowych (w 

tym promocyjnych lokat), 

Indywidualnego Konta 

Emerytalnego „IKE” – w 

złotych oraz Indywidualnego 

konta zabezpieczenia 

emerytalnego - IKZE 

zmiana porządkowa   zmiana redakcyjna, 

 uregulowanie opłat 

związanych z 

Indywidualnym kontem 

zabezpieczenia 

emerytalnego - IKZE 

Pkt 2 Prowadzenie 

rachunku lokaty/IKE 

Pkt 2 Prowadzenie rachunku 

lokaty/IKE/IKZE 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

Brak postanowień Pkt 3 Wpłaty i wypłaty gotówki:  zmiana porządkowa   doprecyzowanie kategorii 

opłat 

Pkt 3 

Wpłaty na rachunek 

lokaty/IKE 

Pkt 3.1 

Wpłaty na rachunek 

lokaty/IKE/IKZE 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

Pkt 4  

Opłata za wypłatę, 

wypłatę transferową lub 

zwrot środków przed 

upływem roku od daty 

zawarcia umowy 

rachunku 

oszczędnościowego – 

Indywidualne Konto 

Emerytalne (IKE) 

Pkt 4  

Opłata za wypłatę, wypłatę 

transferową lub zwrot środków 

przed upływem roku od daty 

zawarcia umowy rachunku 

oszczędnościowego – 

Indywidualne Konto Emerytalne 

(IKE)/IKZE 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

Pkt 4 Przekazanie 

środków z rachunku 

lokaty terminowej na 

rachunek prowadzony: 

a) w Banku 

b) w innych bankach w 

systemie ELIXIR 

Pkt 5  Polecenie przelewu: 

5.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego (na rachunki 

prowadzone w Banku): 

5.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

5.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir: 

5.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

5.3 Polecenie przelewu w 

systemie SORBNET: 

5.3.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu  dostosowanie nazewnictwa 

do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem 

płatniczym; 

 określenie kanału realizacji 

polecenia przelewu; 

 zmiana numeracji 

poszczególnych punktów; 

Rozdział II część VII 

Konto oszczędnościowe  

Rozdział II część VII Konto 

oszczędnościowe 

nie dotyczy  nie dotyczy  

Brak postanowień Pkt 3 Wpłaty i wypłaty gotówki:  zmiana porządkowa   doprecyzowanie kategorii 

opłat 

Brak postanowień  Pkt 4.Polecenie przelewu:  

4.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego (na rachunki 

prowadzone w Banku): 

4.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku -  za przelew

 - 0,00 zł/0,3% min. 

6,00 zł
25

  

4.1.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej - za przelew - 0,00 

zł/0,3% min. 6,00 zł
25 

4.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir: 

4.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku - za przelew - 

0,00 zł/0,3% min. 6,00 zł
25 

4.2.2 dyspozycje złożone w 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 dostosowanie nazewnictwa 

do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem 

płatniczym 

 określenie kanału realizacji 

polecenia przelewu 
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systemie bankowości 

internetowej - za przelew- 0,00 

zł/0,3% min. 6,00 zł
25 

4.3 Polecenie przelewu w 

systemie SORBNET: 

4.3.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku - za przelew- 

30,00 zł  

4.3.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej - za przelew - 30,00 

zł 
25   Opłata nie jest pobierana za 

pierwszą transakcję obciążeniową na 

rachunku w danym miesiącu 

kalendarzowym (tj. pierwszą wypłatę z 

rachunku lub pierwsze polecenie 

przelewu). Za każdą kolejną transakcję 

obciążeniową na rachunku w danym 

miesiącu kalendarzowym pobierana jest 

opłata zgodnie z niniejszą Taryfą.
 

Rozdział II cześć VIII 

Rachunek płatny na 

każde zadanie w 

walutach wymienialnych  

Rozdział II cześć VIII 

Rachunek płatny na każde 

zadanie w walutach 

wymienialnych 

nie dotyczy  nie dotyczy  

Pkt 2 Prowadzenie 

rachunku – bez opłat  

Pkt 2 Prowadzenie rachunku – 

miesięcznie – 25,00 zł
26 

26 
Opłata za prowadzenie 

rachunku nie jest pobierana, jeśli 

rachunek został otwarty w 

ramach Pakietu prestiżowego. 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu  

 

 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP; 

Brak postanowień  Pkt 3 Wpłaty i wypłaty gotówki:  zmiana porządkowa   doprecyzowanie kategorii 

opłat 

Pkt 5 Przelewy na 

rachunek 

5.1.prowadzony w Banku 

walutowy lub złotowy 

5.2.złotowy w innym 

banku krajowym 

5.3.walutowy w innym 

banku krajowym 

Pkt 4  Polecenia przelewu  

4.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego (na rachunki 

prowadzone w Banku): 

4.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.1.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej  

4.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir
27

 : 

4.2.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.2.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej  

4.3 Polecenie przelewu w 

systemie SORBNET
27

: 

4.3.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku  

4.3.2 dyspozycje złożone w 

systemie bankowości 

internetowej 
27

dotyczy przelewów 

realizowanych w PLN 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiany porządkowe 

 dostosowanie nazewnictwa 

do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z rachunkiem 

płatniczym 

 określenie kanału realizacji 

polecenia przelewu 

 opłata z dotychczasowego 

pkt 5.3 tj. przelew na 

rachunek walutowy w 

innym banku została 

uregulowana w Rozdziale II 

część II Pozostałe rachunki 

– cześć ogólna (…) pkt 5; 

 zmiana numeracji 

poszczególnych punktów; 

 

Rozdział II cześć IX 

Rachunek lokaty 

oszczędnościowej w 

walutach wymienialnych 

Rozdział II cześć IX Rachunek 

lokaty oszczędnościowej w 

walutach wymienialnych 

nie dotyczy  nie dotyczy  

Brak postanowień  Pkt  3 Wypłaty gotówkowe  zmiana porządkowa   doprecyzowanie kategorii 
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opłat 

Pkt 4  Przelewy na 

rachunek: 

4.1.prowadzony w Banku 

walutowy lub złotowy 

4.2.złotowy w innym 

banku krajowym 

4.3.walutowy w innym 

banku krajowym 

Pkt 4. Polecenia przelewu: 

4.1 Polecenie przelewu 

wewnętrznego (na rachunki 

prowadzone w Banku): 

4.1.1 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.2 Polecenie przelewu w 

systemie Elixir
28

 : 

4.2.2 dyspozycje złożone w 

placówce Banku 

4.3 Polecenie przelewu w 

systemie SORBNET
28

: 

4.3.1 dyspozycje złożone  w 

placówce Banku 
28 

dotyczy przelewów 

realizowanych w PLN 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z 

dnia 14 lipca 2017r. w 

sprawie wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 

 określenie kanału 

realizacji polecenia 

przelewu 

 opłata z 

dotychczasowego pkt 4.3 

tj. przelew na rachunek 

walutowy w innym banku 

została uregulowana w 

Rozdziale II część II 

Pozostałe rachunki – 

cześć ogólna (…) pkt 5. 

Rozdział II cześć X 

Dodatkowe czynności 

związane z obsługą 

rachunków 

depozytowych  

Rozdział II cześć X Dodatkowe 

czynności związane z obsługą 

rachunków depozytowych 

nie dotyczy  nie dotyczy  

Pkt 6  

Zastrzeżenie lub 

odwołanie przez klienta 

zastrzeżenia utraconych: 

dokumentów bankowych, 

dowodów tożsamości lub 

innych mających wpływ 

na wiarygodność 

dokumentów oraz innych 

przedmiotów mogących 

posłużyć do sfałszowania 

zapisów w oryginalnych 

dokumentach bankowych 

obejmujące zasięgiem 

jednostki organizacyjne 

Banku, jednostki Banku 

BPS S.A., zrzeszone 

banki spółdzielcze, inne 

banki krajowe oraz 

placówki Poczty Polskiej. 

Rozdział  V Inne usługi Część I 

Usługi różne pkt 4  

Zastrzeżenie lub odwołanie 

przez klienta zastrzeżenia 

utraconych: dokumentów 

bankowych, dokumentów 

tożsamości lub innych mających 

wpływ na wiarygodność 

dokumentów oraz innych 

przedmiotów mogących 

posłużyć do sfałszowania 

zapisów w oryginalnych 

dokumentach bankowych 

obejmujące zasięgiem jednostki 

organizacyjne Banku, jednostki 

Banku BPS S.A., zrzeszone 

banki spółdzielcze, inne banki 

krajowe oraz placówki Poczty 

Polskiej: 

zmiana porządkowa   przeniesienie opłaty do 

Rozdziału  V Inne usługi 

Część I Usługi różne pkt 4 i 

zmiana redakcyjna  

3. Zmiany w Rozdziale III Taryfy: 

Rozdział III Karty 

bankomatowe i 

płatnicze  

Rozdział III Karty płatnicze  zmiana porządkowa   usunięcie nadmiarowych 

zapisów  

Część I Karta 

bankomatowa Banku 

Spółdzielczego w 

Parczewie  

Brak postanowień  zmiana porządkowa   tabela dotycząca 

uregulowania opłat 

związanych z produktem 

została przeniesiona do 

Rozdziału VI Produkty 

wycofane z oferty Banku 

Część I pkt 1. Karta 

bankomatowa Banku 

Spółdzielczego w 

Parczewie ze względu na 

wycofanie produktu z 

obsługi (produkt dostępny 

w ofercie Banku do dnia 
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18.09.2019r.) 

Część II Karta płatnicza 

Visa Classic Debetowa, 

Karta MasterCard, Karta 

niespersonalizowana  

Brak postanowień zmiana porządkowa   usunięcie tabeli i 

przeniesienie jej 

postanowień do innych 

tabel tj. do Rozdziału II 

część IA Rachunki 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe (ROR) pkt 

13, Rozdziału II część IB 

Rachunek 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowy – pakiety  

pkt 13. 

Część III Karta 

kredytowa BPS Visa 

Credit  

Część I Karta kredytowa (BPS 

Visa Credit/MasterCard 

Credit) 

zmiana porządkowa   uregulowanie opłat z tytułu 

korzystania z karty 

kredytowej MasterCard 

Credit  

Pkt 6 Transakcje 

bezgotówkowe 

(płatności w kraju i za 

granicą przy użyciu karty) 

Pkt 6 Krajowe i zagraniczne, w 

tym transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych
29 

29 
Dla wszystkich kart VISA w 

przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku przy 

stosowaniu kursu własnego 

VISA powiększonego o 3% w 

przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach 

innych niż waluta rachunku 

bankowego  i PLN. 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 dostosowanie 

nazewnictwa do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym 

 doprecyzowanie 

postanowień w zakresie 

płatności kartą  

 

7.Wypłata gotówki w 

bankomatach i kasach 

banków:  

7.1.w kraju - 3% nie mniej 

niż 6,00 zł 

7.2.za granicą - 2% nie 

mniej niż 20,00 zł 

7.Wypłata gotówki w 

bankomatach i kasach banków: 

7.1 w kraju - od transakcji -3% 

min. 10,00 zł 

7.2 - zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

kredytowej do płatności 

gotówkowych
29

  - od 

transakcji - 3% min. 10,00 zł 
29 

Dla wszystkich kart VISA w 

przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku przy 

stosowaniu kursu własnego 

VISA powiększonego o 3% w 

przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach 

innych niż waluta rachunku 

bankowego  i PLN. 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa 

 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP  

 dostosowanie 

nazewnictwa do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym; 

 określenie trybu 

pobierania opłat  

Pkt 9  

Sprawdzenie salda 

dostępnych środków w 

bankomacie 

Pkt 9  

Sprawdzenie salda w 

bankomacie  

Uwaga! Usługa dostępna 

jedynie w bankomatach 

świadczących taką usługę 

zmiana porządkowa   doprecyzowanie 

postanowień Taryfy  

Pkt 12  

Obsługa nieterminowej 

Pkt 12  

Obsługa nieterminowej spłaty 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 wzrost opłaty za wysyłkę 

wezwania do 
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spłaty (Za każde wysłane 

upomnienie/ wezwanie do 

zapłaty – zgodnie z 

Umową) 

 listem zwykłym - 3,00 

zł 

 listem poleconym - 

6,00 zł 

 listem poleconym za 

potwierdzeniem 

odbioru - 10,00 zł 

(Za każde wysłane upomnienie/ 

wezwanie do zapłaty – zgodnie 

z Umową) 

12.1 listem zwykłym - za każdą 

wysyłkę - 4,00 zł   

12.2 listem poleconym - za 

każdą wysyłkę - 6,00 zł 

12.3 listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru- za 

każdą wysyłkę- 10,00 zł 

zapłaty/upomnienia 

listem zwykłym z 

powodu wzrostu cen 

usług pocztowych w 

związku ze zmianą 

Cennika usług 

powszechnych w 

obrocie krajowym i 

zagranicznym Poczty 

Polskiej S.A. 

obowiązującego od 

1.04.2019r.; 

 zmiana numeracji; 

Część IV Naklejka 

zbliżeniowa Visa 

payWave 

Część II Naklejka zbliżeniowa 

Visa payWave 

zmiana porządkowa   zmiana numeracji 

poszczególnych cześć i 

Taryfy  

Pkt 6  

Transakcje 

bezgotówkowe  

Pkt 6  

Krajowe i zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności 

bezgotówkowych
30 

30   
W przypadku transakcji 

bezgotówkowych 

dokonywanych w walutach 

innych niż waluta rachunku 

bankowego pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku, przy 

stosowaniu kursu własnego 

VISA powiększonego o 3% 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 dostosowanie 

nazewnictwa do wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z dnia 

14 lipca 2017r. w sprawie 

wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym, 

 dodanie w pkt 6 

postanowień z pkt 7  

 

 

Pkt 7  

Transakcje 

bezgotówkowe w 

walutach innych niż 

waluta rachunku - od 

transakcji - 3% wartości 

transakcji przy 

zastosowaniu kursu 

własnego VISA 

Brak postanowień zmiana porządkowa   przeniesiono do punktu 6 

jako odwołanie nr 30 

Część V Karta debetowa 

do rachunku płatnego 

na każde zadanie w 

walucie EURO – Visa 

Euro  

Część III Karta Visa Euro 

(karta debetowa wydawana 

do rachunku płatnego na 

każde żądanie w walucie 

EURO) 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna 

1.Wydanie/ wznowienie 

karty – jednorazowo - 

0,00 EUR 

2.Użytkowanie i 

ubezpieczenie karty - 

miesięcznie od każdej 

karty wydanej do 

rachunku - 1,00 EUR 

3.wydanie duplikatu karty 

(opłata nie jest pobierana, 

jeżeli wydanie karty 

nastąpiło z przyczyn 

leżących po stronie 

Banku) - jednorazowo - 

5,00 EUR 

4. Transakcje oraz inne 

dyspozycje realizowane 

kartą: 

4.1.Transakcje 

bezgotówkowe (dla 

1.Wydanie/ wznowienie karty – 

jednorazowo - 0,00 zł 

2.Użytkowanie i ubezpieczenie 

karty – miesięcznie - od każdej 

karty wydanej do rachunku - 

5,00 zł 

3.Wydanie duplikatu karty 

(opłata nie jest pobierana, jeżeli 

wydanie karty nastąpiło z 

przyczyn leżących po stronie 

Banku) – jednorazowo - 25,00 zł  

4.Transakcje oraz inne 

dyspozycje realizowane kartą: 

4.1krajowe i zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

debetowej EURO do płatności 

bezgotówkowych - od transakcji 

- 0,00 zł  

4.2 Wypłata gotówki w 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 dostosowanie 

nazewnictwa do 

wymogów 

Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju I Finansów z 

dnia 14 lipca 2017r. w 

sprawie wykazu usług 

reprezentatywnych 

powiązanych z 

rachunkiem płatniczym, 

 zmiana waluty (z EUR 

na PLN) w której 

wyrażone i pobierane 

będą opłaty związane z 

użytkowaniem karty Visa 

EURO (opłaty w EUR 

przeliczone zostały na 

PLN po kursie średnim 

NBP z dnia 30.09.2019r. 

z zastosowaniem 
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wszystkich kart VISA w 

przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana 

jest dodatkowa prowizja 

Banku – 3% wartości 

transakcji, przy 

stosowaniu kursu 

własnego VISA w 

przypadku transakcji 

dokonywanych w 

walutach innych niż 

waluta rachunku 

bankowego i PLN). - od 

transakcji  - 0,00 EUR 

4.2. Wypłata gotówki 

w bankomatach i kasach 

banków (dla wszystkich 

kart VISA w przypadku 

transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana 

jest dodatkowa prowizja 

Banku – 3% wartości 

transakcji, przy 

stosowaniu kursu 

własnego VISA w 

przypadku transakcji 

dokonywanych w 

walutach innych niż 

waluta rachunku 

bankowego i PLN). 

4.2.1. we wskazanych 

bankomatach Grupy BPS 

i innych banków 

krajowych i terminalach 

POS zgodnie z zawartymi 

umowami (lista 

bankomatów dostępna w 

placówkach Banku i na 

stronie internetowej 

Banku) - od transakcji

 - 0,00 EUR 

4.2.2. w innych 

bankomatach w kraju

  - od 

transakcji - 3% min. 1,50 

EUR 

4.2.3.w bankomatach 

akceptujących kartę za 

granicą – od transakcji - 

3% min.2,50 EUR 

4.2.4. w punktach 

akceptujących kartę za 

granicą – od transakcji - 

3% min.2,50 EUR 

4.2.5.w punktach 

akceptujących kartę w 

kraju – od transakcji - 3% 

min.2,50 EUR 

4.2.6.w placówkach 

Poczty Polskiej – od 

bankomatach i kasach 

banków:
31  

4.2.1 we wskazanych 

bankomatach Grupy BPS i 

innych banków krajowych i 

terminalach POS zgodnie z 

zawartymi umowami (lista 

bankomatów dostępna w 

placówkach Banku i na stronie 

internetowej Banku) - od 

transakcji - 0,00 zł 

4.2.2 w innych bankomatach w 

kraju - od transakcji - 3% min. 

7,00 zł 

4.2.3 zagraniczne, w tym 

transgraniczne transakcje 

płatnicze przy użyciu karty 

debetowej EURO do płatności 

gotówkowych - od transakcji  - 

3% min. 7,00 zł  

4.2.4 w punktach akceptujących 

kartę za granicą - od transakcji - 

3% min. 12,00 zł  

4.2.5 w punktach akceptujących 

kartę w kraju - od transakcji - 

3% min. 12,00 zł 

4.2.6 w placówkach Poczty 

Polskiej - od transakcji - 3% 

min. 12,00 zł 

5.Inne opłaty: 

5.1 powtórne generowanie i 

wysyłka PIN na wniosek Klienta 

- od zlecenia - 10,00 zł 

5.2 telefoniczne odblokowanie 

kodu PIN - od transakcji - 

0,00 zł  

5.3 czasowe zablokowanie/ 

odblokowanie karty – 

jednorazowo - 0,00 zł  

5.4.sprawdzenie salda w 

bankomacie (usługa jest 

dostępna wyłącznie w 

bankomatach świadczących 

taką usługę) - od transakcji - 

0,00 zł 

 
31 

Dla wszystkich kart VISA w 

przypadku transakcji 

bezgotówkowych i wypłat 

gotówki dokonanych poza 

granicami kraju pobierana jest 

dodatkowa prowizja Banku przy 

stosowaniu kursu własnego 

VISA powiększonego o 3% w 

przypadku transakcji 

dokonywanych w walutach 

innych niż waluta rachunku 

bankowego  i PLN. 

zaokrągleń w górę do 

pełnych złotych); 

 zmiana numeracji 

punktów; 
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transakcji - 3% min.2,50 

EUR  

5.1.powtórne 

generowanie i wysyłka 

PIN na wniosek Klienta - 

od zlecenia - 2,50 EUR 

5.2.telefoniczne 

odblokowanie kodu PIN - 

od transakcji - 0,00 

EUR 

5.3. czasowe 

zablokowanie/ 

odblokowanie karty – 

jednorazowo - 0,00 EUR 

5.4.sprawdzenie salda w 

bankomacie (usługa jest 

dostępna wyłącznie w 

bankomatach 

świadczących taką 

usługę) - od transakcji - 

0,00 EUR 

Rozdział III  część VI 

Karta przedpłacona  

Rozdział III  część IV Karta 

przedpłacona MasterCard  

zmiana porządkowa   doprecyzowanie zapisów  

Pkt 1 Opłaty za kartę  Bank postanowień zmiana porządkowa   usunięcie kategorii opłat  

Brak postanowień  Pkt 4.7  

Informacja SMS o saldzie 

rachunku, obrotach i 

dostępnych środkach – 

miesięcznie - 2,00 zł 

zmiana porządkowa   dodanie nowej opłaty  

Rozdział IV Kredyty 

Część I Kredyty 

gotówkowe  

Rozdział IV Kredyty Część I 

Kredyty gotówkowe 

nie dotyczy  nie dotyczy 

Pkt 1  

Opłata przygotowawcza 

za rozpatrzenie wniosku o 

kredyt lub pożyczkę 

uwaga! 

 opłata pobierana jest 

z góry i nie podlega 

zwrotowi w razie 

odmownego 

załatwienia wniosku 

klienta lub rezygnacji 

przez niego z 

kredytu, 

 w przypadku 

udzielenia kredytu, 

opłata 

przygotowawcza nie 

jest zaliczana na 

poczet prowizji za 

udzielenie kredytu, 

Pkt 1  

Opłata przygotowawcza za 

rozpatrzenie wniosku o kredyt 

lub pożyczkę  

uwaga! w przypadku udzielenia 

kredytu, opłata przygotowawcza 

nie jest zaliczana na poczet 

prowizji za udzielenie kredytu 

zmiana porządkowa  usunięcie nadmiarowych 

postanowień  

Pkt 4  

Wysłanie wezwania do 

dostarczenia 

wymaganych 

dokumentów zgodnie z 

zapisami umowy (np. 

informacji o 

wynagrodzeniu, polis, itp.) 

 listem zwykłym - 3,00 

zł 

 listem poleconym - 

6,00 zł 

Pkt 4  

Wysłanie wezwania do 

dostarczenia wymaganych 

dokumentów zgodnie z 

zapisami umowy (np. informacji 

o wynagrodzeniu, polis, itp.) 

4.1 listem zwykłym - za każdą 

wysyłkę - 4,00 zł 

4.2 listem poleconym - za każdą 

wysyłkę - 6,00 zł 

4.3 listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru - za 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 wzrost opłaty za wysyłkę 

wezwania do 

zapłaty/upomnienia 

listem zwykłym z 

powodu wzrostu cen 

usług pocztowych w 

związku ze zmianą 

Cennika usług 

powszechnych w 

obrocie krajowym i 

zagranicznym Poczty 

Polskiej S.A. 
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 listem poleconym za 

potwierdzeniem 

odbioru - 10,00 zł 

każdą wysyłkę - 10,00 zł obowiązującego od 

1.04.2019r. 

 zmiana numeracji 

podpunktów; 

4. Zmiany w Rozdziale IV Taryfy: 

Rozdział IV Kredyty Część 

II Kredyty mieszkaniowe i 

hipoteczne  

Rozdział IV Kredyty Część 

II Kredyty mieszkaniowe i 

hipoteczne 

nie dotyczy  nie dotyczy 

Pkt 1  

Opłata przygotowawcza za 

rozpatrzenie wniosku o 

kredyt 

Uwaga:  

 opłata pobierana jest ,,z 

góry” i nie podlega 

zwrotowi w razie 

odmownego załatwienia 

wniosku klienta lub 

rezygnacji przez niego z 

kredytu, 

 w przypadku udzielenia 

kredytu, opłata nie jest 

zaliczana na poczet 

prowizji za udzielenie 

kredytu 

Pkt 1  

Opłata przygotowawcza za 

rozpatrzenie wniosku o 

kredyt  

Uwaga: w przypadku 

udzielenia kredytu, opłata nie 

jest zaliczana na poczet 

prowizji za udzielenie kredytu 

zmiana porządkowa  usunięcie nadmiarowych 

postanowień  

Pkt 2  

Prowizja za udzielenie 

kredytu mieszkaniowego 

„Mój Dom”/ „Uniwersalnego 

Kredytu Hipotecznego” - od 

0% do 4% 

a)dla klientów Banku 

posiadających czynny 

rachunek oszczędnościowo 

– rozliczeniowy lub inny 

bieżący od co najmniej 3 

miesięcy - od 1,00 do 2,50% 

b)dla pozostałych klientów - 

od 1,50% do 3,00% 

Pkt 2  

Prowizja za udzielenie 

kredytu mieszkaniowego 

„Mój Dom”/ „Uniwersalnego 

Kredytu Hipotecznego”  

2.1dla klientów Banku 

posiadających czynny 

rachunek oszczędnościowo 

– rozliczeniowy lub inny 

bieżący od co najmniej 3 

miesięcy  - jednorazowo od 

kwoty kredytu - od 0% do 

2,5% 

2.2dla pozostałych klientów - 

jednorazowo od kwoty 

kredytu - od 1,5% do 4% 

zmiana porządkowa   doprecyzowanie zapisów 

w Taryfie (zmiana 

redakcyjna) 

Pkt 7  

Wysłanie wezwania do 

dostarczenia wymaganych 

dokumentów zgodnie z 

zapisami umowy  

listem zwykłym - 3,00 zł 

listem poleconym - 6,00 zł 

listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru - 

10,00 zł 

Pkt 7  

Wysłanie wezwania do 

dostarczenia wymaganych 

dokumentów zgodnie z 

zapisami umowy: 

7.1 listem zwykłym - za 

każdą wysyłkę - 4,00 zł 

7.2 listem poleconym - za 

każdą wysyłkę - 6,00 zł 

7.3 listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru - za 

każdą wysyłkę - 10,00 zł 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 wzrost opłaty za wysyłkę 

wezwania do 

zapłaty/upomnienia listem 

zwykłym z powodu 

wzrostu cen usług 

pocztowych w związku ze 

zmianą Cennika usług 

powszechnych w obrocie 

krajowym i zagranicznym 

Poczty Polskiej S.A. 

obowiązującego od 

1.04.2019r. 

 zmiana numeracji 

podpunktów; 

Część III Kredyty z dotacją 

na zakup kolektorów 

słonecznych (do 31 grudnia 

2014r.)  

Brak postanowień  zmiana porządkowa   tabela dotycząca 

uregulowania opłat 

związanych z produktem 

została przeniesiona do 

Rozdziału VI Produkty 

wycofane z oferty Banku 

Część II pkt 1 
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Część IV Dodatkowe 

czynności związane z 

obsługą rachunków 

kredytowych  

Część III Dodatkowe 

czynności związane z 

obsługą rachunków 

kredytowych 

zmiana porządkowa   zmiana numeracji 

poszczególnych części 

Taryfy   

Pkt 4  

Wysyłanie wezwań 

(monitów) do zapłaty oraz 

upomnień do dłużnika lub 

jego poręczycieli (kwota 

płatna przez dłużnika za 

każdy wysłany monit) 

listem zwykłym - 3,00 zł 

listem poleconym - 6,00 zł 

listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru - 

10,00 zł 

Pkt 4  

Wysłanie wezwania do 

dostarczenia wymaganych 

dokumentów zgodnie z 

zapisami umowy: 

4.1 listem zwykłym - za 

każdą wysyłkę - 4,00 zł 

4.2 listem poleconym za 

każdą wysyłkę - 6,00 zł 

4.3 listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru za 

każdą wysyłkę - 10,00 zł 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa  

 wzrost opłaty za wysyłkę 

wezwania do 

zapłaty/upomnienia listem 

zwykłym z powodu 

wzrostu cen usług 

pocztowych w związku ze 

zmianą Cennika usług 

powszechnych w obrocie 

krajowym i zagranicznym 

Poczty Polskiej S.A. 

obowiązującego od 

1.04.2019r. 

 zmiana numeracji 

podpunktów; 

Rozdział V Część I Usługi 

różne  

Rozdział V Część I Usługi 

różne 

nie dotyczy  nie dotyczy  

Pkt 3  

Polecenie wypłaty w obrocie 

dewizowym:  

a) realizacja skupu poleceń 

wypłaty otrzymanych z 

banków krajowych i 

zagranicznych (otrzymane 

przelewy transgraniczne) - 

5,00 zł 

b) realizacja poleceń 

sprzedaży wysłanych do 

banków krajowych i 

zagranicznych (wysłane 

przelewy transgraniczne) - 

10,00 zł 

Brak postanowień  zmiana porządkowa   usunięcie nadmiarowych 

postanowień 

Pkt 5  

Zastrzeżenie lub odwołanie 

zastrzeżenia dokumentu 

tożsamości na wniosek 

osoby nie będącej Klientem 

Banku - 30,00 zł w tym 

podatek VAT 

Pkt 4  

Zastrzeżenie lub odwołanie 

przez klienta zastrzeżenia 

utraconych: dokumentów 

bankowych, dokumentów 

tożsamości lub innych 

mających wpływ na 

wiarygodność dokumentów 

oraz innych przedmiotów 

mogących posłużyć do 

sfałszowania zapisów w 

oryginalnych dokumentach 

bankowych obejmujące 

zasięgiem jednostki 

organizacyjne Banku, 

jednostki Banku BPS S.A., 

zrzeszone banki 

spółdzielcze, inne banki 

krajowe oraz placówki 

Poczty Polskiej: 

4.1 na wniosek osoby 

będącej Klientem Banku – 

jednorazowo - 25,00 zł 

4.2 na wniosek osoby 

niebędącej Klientem Banku - 

jednorazowo - 30,00 zł w tym 

podatek VAT 

zmiana porządkowa   zmiana redakcyjna 

 zapisy rozszerzono o 

pozycję opłaty 

przeniesioną z Rozdziału 

II Część X pkt 6 Taryfy  

5. Zmiany w Rozdziale V Taryfy: 
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Rozdział V Część II 

Czynności kasowe w 

złotych  

Rozdział V Część II 

Czynności kasowe w 

złotych 

nie dotyczy  nie dotyczy 

Pkt 1  

Wpłaty gotówkowe 

przekazywane na rachunki: 

a) oszczędnościowe i 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe osób 

prywatnych prowadzone w 

Banku - bez opłat 

b)pozostałe rachunki 

prowadzone w Banku - bez 

opłat 

c) prowadzone w innych 

bankach krajowych:  

     - do 1.000,00 zł 2,80 zł 

     - od 1.001,00 zł 0,50% 

Pkt 1  

1.Wpłaty gotówkowe 

przekazywane na rachunki: 

1.1.oszczędnościowe i 

oszczędnościowo – 

rozliczeniowe osób 

prywatnych prowadzone w 

Banku - od transakcji - 0,00 

zł 

1.2 pozostałe rachunki 

prowadzone w Banku - od 

transakcji - 0,00 zł 

1.3 prowadzone w innych 

bankach krajowych: 

1.3.1 do 1.000,00 zł - od 

transakcji - 3,50 zł 

1.3.2 od 1.001,00 zł - od 

transakcji - 0,7%  

1.4 ZUS - od transakcji - 

0,5% min. 5,00 zł  

1.5 urzędów skarbowych - od 

transakcji - 0,5% min. 5,00 zł 

§126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa 

 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP, 

 wyszczególnienie opłaty 

za wpłaty gotówkowe na 

rachunki ZUS i US, 

 zmiana numeracji 

podpunktów; 

Rozdział V Część IV 

Realizacja (skup) 

przekazów w obrocie 

dewizowym 

otrzymywanych z banków 

krajowych i zagranicznych, 

w tym świadczenia 

emerytalno – rentowe  

Brak postanowień  §126 ust.2 pkt 3 Regulaminu 

oraz zmiana porządkowa 

 dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP 

oraz usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień: 

Postanowienia Rozdziału V 

Część IV Realizacja (skup) 

przekazów w obrocie 

dewizowym otrzymywanych 

z banków krajowych i 

zagranicznych, w tym 

świadczenia emerytalno – 

rentowe została przeniesiona 

do Rozdziału II Część IA pkt 

6-11, Część IB pkt 6-11, 

Część II pkt 5-7, z wyjątkiem 

pozycji opłaty określonej w 

pkt 1: „Przekazy na kwoty 

nieprzekraczające 10,00 

EUR – 10,00 zł” oraz w pkt 4: 

„Brak w treści polecenia 

wypłaty numeru rachunku 

odbiorcy w standardzie IBAN 

– 30,00 zł” 

Rozdział V Część V 

Realizacja (sprzedaż) 

przekazów w obrocie 

dewizowym  

Brak postanowień  zmiana porządkowa   dostosowanie do 

Rozporządzenia CBP 

oraz usunięcie 

nadmiarowych 

postanowień: 

Postanowienia Rozdziału V 

Część V Realizacja 

(sprzedaż) przekazów w 

obrocie dewizowym została 

przeniesiona do Rozdziału II 

Część IA pkt 6-11, Część IB 

pkt 6-11, Część II pkt 5-7,z 

wyjątkiem pozycji opłaty 

określonej w pkt 4: „Brak w 

treści polecenia wypłaty 
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numeru rachunku odbiorcy w 

standardzie IBAN – 30,00 zł” 

Rozdział V Część V pkt 5: 

5.Realizacja (sprzedaż) 

przekazów w obrocie 

dewizowym w 

niestandardowym trybie 

uwaga: opłatę pobiera się 

niezależnie od prowizji 

pobieranej zgodnie z pkt. 3 i 

4  

5.1.W EUR, USD i GBP w 

trybie „pilnym” 180,00 zł 

od transakcji 

Rozdział II Część IA pkt 

11.2, Rozdział II Część IB 

pkt 11.2, Rozdział II Część 

II pkt 7.2: 

Realizacja polecenia 

przelewu w trybie 

niestandardowym („pilnym”) 

w walutach EUR, USD, GBP 

i PLN – od transakcji – 

180,00 zł  

 

 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna, 

 udostepnienie realizacji 

polecenia przelewu w 

trybie niestandardowym 

w walucie PLN 

 

Rozdział V Część IV pkt 6 

Zmiany/ korekty/ odwołania 

zrealizowanego przekazu, 

wykonane na zlecenie klienta 

- 160,00 zł + ew. koszty 

banków trzecich 

 

Rozdział II Część IA pkt 

11.4, Rozdział II Część IB 

pkt 11.4, Rozdział II Część 

II pkt 7.4: 

Zmiany/ korekty/ odwołania 

zrealizowanego polecenia 

przelewu, wykonane na 

zlecenie klienta – od 

transakcji - 160,00 zł + 

koszty banków trzecich 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna, 

 określenie trybu 

pobierania opłaty  

Rozdział V Część IV pkt 7 

7.Zryczałtowane koszty 

banków pośredniczących 

pobierane „z góry” od 

poleceń wypłaty  

7.1.kwoty nie przekraczające 

EUR 5.000,00 lub jej 

równowartości w innej 

walucie wymienialnej - 

120,00 zł od transakcji 

7.2. kwoty 

przekraczające EUR 

5.000,00 lub jej 

równowartość w innej 

walucie wymienialnej  - 

120,00 zł od transakcji 

Rozdział II Część IA pkt 

11.3, Rozdział II Część IB 

pkt 11.3, Rozdział II Część 

II pkt 7.3: 

Realizacja polecenia 

przelewu z opcją kosztową 

OUR – od transakcji – 

120,00 zł  

 

zmiana porządkowa  zmiana redakcyjna, 

 usuniecie nadmiarowych 

postanowień; 

Rozdział V Część VI Czeki w 

obrocie dewizowym  

Brak postanowień  §126 ust.4 Regulaminu oraz 

zmiana porządkowa 

 wycofanie produktu z 

obsługi: Czeki w obrocie 

dewizowym zostały 

wycofane z obsługi i 

przeniesione do 

Rozdziału VI Produkty 

wycofane z oferty Banku 

Część III Inne usługi pkt 

1 Czeki w obrocie 

dewizowym  

6. Zmiany w Rozdziale VI Taryfy: 

Rozdział VI Ubezpieczenia  Brak postanowień  §126 ust.4 Regulaminu oraz 

zmiana porządkowa 

Ubezpieczenia zostały 

wycofane z obsługi i 

przeniesione do Rozdziału VI 

Produkty wycofane z oferty 

Banku Część IV 

Ubezpieczenia  

Brak postanowień  Rozdział VI Produkty 

wycofane z oferty Banku  

zmiana porządkowa  Dodanie nowego rozdziału, 

do którego zostały 

przeniesione produkty 

wycofane z obsługi (Karta 

Bankomatowa Banku 

Spółdzielczego w Parczewie, 
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Kredyt z dotacją na zakup 

kolektorów słonecznych, 

Czeki w obrocie dewizowym, 

Ubezpieczenia) 

Dodatkowo w całej Taryfie: 

 przy każdej opłacie dodano tryb pobierania opłaty,  

 zmianie uległa numeracja niektórych jednostek redakcyjnych (części, punktów oraz 

podpunktów). 

 

Załączniki: 

1. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Parczewie dla klientów 

detalicznych (załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 

30.09.2019r.) 
 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego 

                                                                                                            w Parczewie 

 


