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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych. 

 

1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mielcu dla klientów indywidualnych” zwaną dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Mielcu 

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 zawarta umową 

 

3. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają  zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z   

    z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności.  

 

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 operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

 

6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania    

    obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty dla klienta. Fakt pobrania prowizji    

    odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 

 

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

     Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

 

8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

 wpłat i wypłat gotówki z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, rachunków oszczędnościowych oraz rachunków 

lokat oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

 wpłat gotówkowych na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS oraz wypłat 

kredytów realizowanych w gotówce, 

 wpłat gotówki na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na 

mocy przepisów szczególnych do uzyskania  ulgi w podatku dochodowymi, 

 operacji związanych z rozliczeniami pracowników BS z zakładem pracy, 

 wpłaty gotówki  na rachunki bankowe w przypadku,  gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę 

uiszcza odbiorca należności. 

  

 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji i obrotach i stanach  rachunków 

, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art.110 Prawa bankowego. 

 

10. Zarząd upoważnia  Dyrektorów Oddziałów BS oraz Prezesa Zarządu do wydawania wewnętrznych zarządzeń \ dotyczących 

danego Oddziału lub Centrali/ w sprawie ustalenia wysokości pobieranej prowizji lub opłat od wpłat klientów na rzecz 

organizacji, instytucji, lub podmiotów gospodarczych, mając na uwadze przeciwdziałanie odchodzeniu klientów do innych 

jednostek świadczących usługi finansowe na korzystniejszych warunkach 

Zmiany wysokości stosowanych stawek prowizji i opłat mogą mieć charakter indywidualny i winny być odpowiednio 

przeanalizowane. 

 

11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, obowiązują dla kredytów i pożyczek udzielonych ze 

środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez BS z 

innymi bankami i instytucjami /np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa/, obowiązują postanowienia tych umów. 

 

12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji 

 gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w   

 PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosowany jest kurs średni z dnia pobrania należności. 

 
13. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd Banku lub w jego imieniu Prezes Zarządu, może ustalić opłatę wg 

rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania,  o ile jest to racjonalnie 

uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku.  

 

 

 

 

 

 



RODZIAŁ I. KONTA OSOBISTE 

TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe ROR 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł 

3. Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 

4. Wypłata gotówkowa1 za wypłatę 0,00 zł  

5. Realizacja czeku gotówkowego w Banku oraz Grupie BPS2 za czek 0,00 zł                 

6. Polecenie przelewu:   

6.1. Polecenie przelewu wewnętrznego:    

6.1.1    na rachunki prowadzone w BS Mielec za przelew  0,00 zł 

6.2. Polecenie przelewu zewnętrznego (w systemie ELIXIR):   

6.2.1     w placówce Banku   za przelew 2,50 zł 

6.2.2    w  placówce Banku  do ZUS za przelew 5,00 zł 

6.2.3    w placówce Banku  do US za przelew 5,00 zł 

6.2.4    w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO:   

6.2.4.1     - do innego Banku za przelew 1,00 zł 

6.2.4.2     - na inny rachunek w BS Mielec/oddział BS Mielec za przelew 0,00 zł 

6.2.4.3     - za przelew do US za przelew 2,50 zł 

6.2.5    w systemie SORBNET za przelew 30,00 zł 

6.3 Polecenie przelewu w walucie obcej Patrz Rozdział III tabela 3 

Taryfy opłat i prowizji 

 

7. Karty płatnicze   

7.1 Wydanie nowej karty do rachunku:   

7.1.1.      VISA Classic Debetowa,     MasterCard PayPass jednorazowo  8,00 zł 

7.2. Wznowienie karty     jednorazowo 8,00 zł 

7.3. Obsługa karty debetowej:   

7.3.1.       VISA Classic Debetowa    3 miesięcznie 3,00 zł lub 5zł 

7.3.2.        MasterCard PayPass4 miesięcznie 3,00 zł lub 5 zł 

7.4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10,00 zł 

7.5. Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej jednorazowo 8,00 zł 

7.6. Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze przy użyciu karty 

debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0,00 zł 

7.7. Wypłaty gotówki:   

7.7.1.      we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych                           

bankach krajowych zgodnie z zawartymi umowami  5      

od transakcji 0,00 zł 

7.7.2.      w innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 

7.7.3.     transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty    

    debetowej do płatności gotówkowych 

od transakcji 6,00 zł 

7.7.4.      w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł 

7.7.5.      w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min.10 zł 

7.8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika6 jednorazowo 10,00 zł 

7.9. Zmiana danych użytkownika karty jednorazowo 3,00 zł 

7.10 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków  w obcych 

bankomatach 

od transakcji 2,00 zł 

7.11 Usługa BLIK   

 7.11.1 Opłata za aktywację usługi BLIK * jednorazowo 2,00 zł 

7.11.2 Opłata miesięczna za korzystanie z usługi BLIK** miesięcznie 0,00 zł 

7.11.3 Opłata za transakcje bezgotówkowe BLIK od transakcji  0,00 zł 

7.11.4 Wypłata gotówki za pomocą usługi BLIK w bankomatach grupy 

BPS 

od transakcji 0,00 zł 

7.11.5 Wypłata gotówki za pomocą usługi BLIK w bankomatach 

obcych 

od transakcji  4,00 zł 

 * opłata za aktywację usługi BLIK dla klientów nie 

korzystających z debetowych kart płatniczych 

jednorazowo 4,00 zł 

 ** opłata miesięczna za korzystanie z usługi  BLIK dla klientów 

nie korzystających z debetowych kart płatniczych  

miesięcznie  1,00 zł 

8. Zlecenie stałe na rachunek:   

8.1. Złożenie zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł 

8.2 Realizacja zlecenia stałego za przelew 2,50 zł 

8.3. Modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 3,00 zł 

 

 



9. Polecenie zapłaty:   

9.1 Złożenie polecenia zapłaty za zlecenie 2,00 zł 

9.1. Realizacja z rachunku Posiadacza za zlecenie 1,00 zł 

9.2. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty za zlecenie 3,00 zł 

9.3. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków za 

rachunku Posiadacza 

za zlecenie  0,00 zł 

10. Bankowość internetowa/ mobilna EBO   

10.1. Aktywacja usług Elektronicznej Bankowości On-Line EBO jednorazowo 5,00 zł 

10.2 Aktywacja usług Elektronicznej Bankowości Mobilnej 

EBOmobile 

jednorazowo 5,00 zł 

10.3 Aktywacja usługi- EBOtoken  jednorazowo 5,00 zł 

10.4 Opłata miesięczna za usługę Elektronicznej Bankowości On-

Line EBO 

miesięcznie 3,00 zł 

10.5 Opłata miesięczna za usługę Elektronicznej Bankowości 

Mobilnej EBOmobile 

miesięcznie 3,00 zł 

10.6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu bankowości 

internetowej EBO realizowane w placówce Banku 

jednorazowo bez opłat 

10.7 Przesłanie komunikatu sms typu:   

10.7.1       kody sms* za komunikat 0,40 zł 

10.7.2       potwierdzenie zlecenia* za komunikat 0,40 zł 

10.7.3       zmiana salda na rachunku* za komunikat 0,40 zł 

10.7.4       autoryzacja –logowanie dwuetapowe za komunikat bez opłat 

10.7.5       autoryzacja – operacja na rachunku* za komunikat 0.40 zł 

10.7.6       powiadomienie o stanie salda na rachunku za komunikat 0.30 zł 

10.7.7       hasło jednorazowe do logowania- odblokowanie dostępu za komunikat 5,00 zł 

10.7.8       powiadomienie o logowaniu za komunikat 0,30 zł 

11. Czeki   

11.1. Potwierdzenie czeku  

za czek 

5,00 zł 

11.2. Wydanie blankietów czeków 1,00 zł 

11.3. Inkaso czeku 5,00 zł 

12. Wyciągi   

12.1. Wyciąg miesięczny w formie papierowej odbierany  

w Banku 

jednorazowo 0,00 zł 

12.2. Wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju:   

12.2.1.      raz w miesiącu za przesyłkę 0,00 zł 

12.2.2.      częściej niż raz w miesiącu- za każdą przesyłkę za przesyłkę 5,00 zł 

12.3 Wysyłany przez Bank drogą elektroniczną za wyciąg 0,00 zł 

12.4 Udostępniony przez Bank w bankowości internetowej EBO za wyciąg 0,00 zł 

13. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia blankietów 

czeków lub dowodu tożsamości  

za dokument 20,00 zł + 

podatek VAT 

23% 

14. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu 

niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-

rozliczeniowym do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie 

terminu spłaty kredytu lub odsetek 

 

za monit 

 

20,00 zł 

15. Zmiana karty wzorów podpisu jednorazowo 10,00 zł 

16. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza 

rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na 

rachunku na wypadek jego śmierci  

 

za dokument 

 

30,00 zł 

17. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń 

bankowych 

za dokument 

 

20,00 zł + 

VAT 

23% 

18. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek 

posiadacza rachunku 

  

18.1    za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5,00 zł 

18.2    za każdy miesiąc roku poprzedniego za dokument 10,00 zł 

19 Wysyłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych 

z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy 

miesiąc roku bieżącego 

 

jednorazowo 

 

5,00 zł 

20 Wysyłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych 

z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym za każdy 

miesiąc roku poprzedniego 

 

jednorazowo 

 

10,00 zł 

       

1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20.000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem 

wypłaty. 



2) dotyczy Banku, Banku BPS oraz banków spółdzielczych będących stronami porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej  

obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie 

3) opłata w wysokości 5 zł pobierana jest od karty na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną kwoty co najmniej 400 zł 

4) opłata w wysokości 5 zł pobierana jest od karty na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną kwoty co najmniej 400 zł 

5) lista bankomatów dostępna w Banku.  

6) opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  

 

        * 10 darmowych sms w miesiącu 

 

 

Tabela opłat i prowizji dotycząca podstawowego rachunku płatniczego w Banku Spółdzielczym w Mielcu 

TAB. 2  Podstawowy rachunek  płatniczy w PLN  

 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Stawka 

1. Otwarcie rachunku płatniczego 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego 0,00 zł 

3. Likwidacja rachunku płatniczego 0,00 zł 

4. Wpłaty gotówkowe 0,00 zł 

5. Wypłaty gotówkowe 0,00 zł 

6. Polecenie przelewu:  

6.1. Polecenia przelewu wewnętrznego:   

 - na rachunki prowadzone w BS w Mielcu 0,00 zł 

6.2. Polecenia przelewu zewnętrznego (w systemie ELIXIR):   

 - w placówce Banku 0,00 zł/2,00 zł* 

 - w bankowości internetowej/mobilnej EBO 0,00 zł/1,00 zł* 

6.3 Polecenie przelewu w systemie SORBNET 30,00 zł 

7. Polecenia zapłaty:  

7.1 - przyjęcie i rejestracja polecenia zapłaty 0,00 zł 

7.2 - realizacja polecenia zapłaty z rachunku klienta 0,00 zł 

7.3 - modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty  0,00 zł 

7.4 - odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku    

  posiadacza 

0,00 zł 

8. Zlecenia stałe:  

 - złożenie i przyjęcie  zlecenia stałego 0,00 zł 

 - realizacja  zlecenia stałego 0,00 zł/1,00 zł* 

 - modyfikacja /odwołanie zlecenia stałego 0,00 zł 

9. Wyciągi:  

9.1 - odbierane osobiście 0,00 zł 

9.2 - wysyłany przez bank droga pocztową  0,00 zł 

10. Zmiana karty wzorów podpisu na wniosek klienta 10,00 zł 

11. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 20,00 zł + VAT 23% 

12. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie 

przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek śmierci  

30,00 zł 

13. Bankowość internetowa/ mobilna EBO  

13.1. Aktywacja usług Elektronicznej Bankowości On-Line EBO 0,00 zł 

13.2 Aktywacja usług Elektronicznej Bankowości Mobilnej EBOmobile 0,00 zł 

13.3 Aktywacja usługi- EBOtoken  0,00 zł 

13.4 Opłata miesięczna za usługę Elektronicznej Bankowości On-Line EBO 0,00 zł 

13.5 Opłata miesięczna za usługę Elektronicznej Bankowości Mobilnej EBOmobile 0,00 zł 

13.6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu bankowości internetowej EBO 

realizowane w placówce Banku 

0,00 zł 

13.7 Przesłanie komunikatu sms typu:  

13.7.1       kody sms 0,00 zł 

13.7.2       potwierdzenie zlecenia 0,00 zł 

13.7.3       zmiana salda na rachunku 0,00 zł 

13.7.4       autoryzacja –logowanie dwuetapowe 0,00 zł 

13.7.5       autoryzacja – operacja na rachunku 0,00 zł 

13.7.6       powiadomienie o stanie salda na rachunku 0,00 zł 

13.7.7       hasło jednorazowe do logowania – odblokowanie dostępu 0,00 zł 

13.7.8       powiadomienie o logowaniu 0,00 zł 

14. Karty debetowe VISA PayWave:  

14.1 - wydanie karty  VISA PayWave  0,00 zł 

14.2 - wznowienie karty płatniczej VISA PayWave 0,00 zł 



14.3 - obsługa karty VISA PayWave 0,00 zł 

14.4 Wypłata gotówki:  

14.4.1 - we wskazanych bankomatach grupy BPS i innych bankach       

   krajowych  zgodnie z zawartymi umowami ** 

0,00 zł 

14.4.2 - w innych bankomatach w kraju:  

    -  5 pierwszych wypłat w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł 

     - kolejne w danym miesiącu kalendarzowym 4,00 zł 

14.4.3 - transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności  

  gotówkowych 

6,00 zł 

 - w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 

14.4.4 - w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min.10,00 zł 

14.5 - transakcje bezgotówkowe w punktach handlowo-usługowych w kraju i zagranicą 

 

0,00 zł  

15. Powtórne generowanie PIN na wniosek użytkownika 10,00 zł 

16 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcych bankomatach 2,00 zł 

16.1 Usługa BLIK  

16.1.1 Opłata za aktywację usługi BLIK  0,00 zł 

16.1.2 Opłata miesięczna za korzystanie z usługi BLIK  0,00 zł 

16.1.3 Opłata za transakcje bezgotówkowe BLIK 0,00 zł 

16.1.4 Wypłata gotówki za pomocą usługi BLIK w bankomatach grupy BPS 0,00zł 

16.1.5 Wypłata gotówki za pomocą usługi BLIK w bankomatach obcych:  

 - 5 pierwszych wypłat w miesiącu kalendarzowym 0,00 zł 

 - każda kolejna  wypłata w miesiącu kalendarzowym 4,00 zł 

17. Polecenia przelewu w walucie obcej:  

17.1 Skup poleceń przelewów w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków 

krajowych i zagranicznych, w tym świadczeń emerytalno-rentowych                        

1 

 

17.1.1  Przelewy SEPA  25,00 zł 

17.1.2  Polecenie wypłaty  25,00 zł 

18.  Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym /postepowanie      

wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta 4 

100 zł + koszty banków 

trzecich 

19.  Realizacja polecenia przelewu w obrocie dewizowym otrzymanego z tytułu 

świadczeń emerytalno-rentowych 

25,00 zł 

20. Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym (sprzedaż)  w obrocie 

dewizowym 

 

20.1 Przelewy SEPA 2 25,00 zł 

20.2 Polecenie wypłaty 3 25,00 zł 

21. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w 

Grupie BPS  

25,00 zł 

22. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie niestandardowym                                    

5 

 

22.1   w trybie pilnym w EUR, USD, GBP  100,00 zł 

23. Zmiany/korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym 

wykonane na zlecenia klienta  

100 zł + koszty banków 

trzecich 

24. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 

w obrocie dewizowym 

20,00 zł + VAT 23% 

25. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń 

wypłaty 

80,00 zł 

26. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100 zł + koszty banków 

trzecich 

27. Wydanie w dniu realizacji zlecenia dowodu źródłowego potwierdzającego realizację 

dyspozycji 

0,00 zł 

28. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych na wniosek posiadacza rachunku:  

28.1 - za każdy miesiąc roku bieżącego 5,00 zł 

28.2 - za każdy miesiąc roku poprzedniego 10,00 zł 

29. Wysyłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku bieżącego 

5,00 zł 

30. Wysyłanie duplikatu zestawienia dotyczącego opłat pobieranych z tytułu usług 

związanych z rachunkiem płatniczym za każdy miesiąc roku poprzedniego 

10,00 zł 

* zgodnie z Ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art.59ie  ust.2- krajowe 

transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie liczone łącznie dla wszystkich kanałów są zwolnione z opłat, za każdą kolejną w miesiącu 

kalendarzowym transakcje płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 

** Lista bankomatów dostępna w palcówkach Banku. 

 

1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 



2) Polecenie przelewu SEPA jest to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz 

Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający 

następujące warunki: 

1) waluta transakcji EUR, 

2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym 

jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift 

code), do którego jest kierowany przekaz  

3) występuje opcja kosztowa „SHA” 

4) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych 

5) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem polecenia przelewu SEPA-SCT (link do wykazu banków 

SEPA jest dostępny na stronie internetowej: www.bankbps.pl. 

3) Polecenie wypłaty – skierowana lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, bądź krajowej instytucji płatniczej 

lub   zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 

wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

4) Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

5) Opłatę wyszczególniona w pkt. 22.1 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt. 17.1.2. 

 

 

 

 

 

             

TAB. 3 Pozostałe rachunki bankowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb 

pobierania 

Stawka 

Rachunek 

oszczędnoś

ciowy 

AWR 

Rachunek 

oszczędności

owy w 

walucie 

Rachunek 

oszczędności

owy dla Rad 

Rodziców i 

PKZP 

Rachunek 

płatny na 

każde żądanie 

potwierdzony 

książeczką 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 5,00 zł 5,00 zł 15,00 zł  0,00 zł 

3. Wydanie książeczki jednorazowo --- --- -- 20,00 zł 

3.1. Likwidacja rachunku/książeczki jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4. Wpłaty i wypłaty      

4.1. Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0,00 zł 0,4% min. 

5,00 zł 

0,00 zł 0,00 zł 

4.2. Wypłata gotówkowa1 za wypłatę 0,00 zł 0,4%  

min.5,00 zł 

0,00 zł 0,00 zł             

5. Polecenia przelewu:      

5.1. Polecenie przelewu wewnętrznego: za przelew     

 na rachunki prowadzone w BS Mielec za przelew 0,00 zł ----- 0,00 zł -----  

5.2. Polecenie przelewu zewnętrznego (w systemie 

ELIXIR): 

za przelew    ----- 

5.2.1. w placówce Banku za przelew 2,50 zł ---- 2,50 zł ----- 

5.2.2 w placówce Banku do ZUS za przelew 5,00 zł ---- 5,00 zł ----- 

5.2.3. w placówce Banku  do US za przelew 5,00 zł --- 5,00 zł ----- 

5.2.4 w systemie bankowości internetowej/mobilnej EBO:   ---  ---- 

5.2.4.1  -  do innego banku za przelew 1,00 zł --- 1,00 zł --- 

5.2.4.2   - na inny rachunek w BS Mielec/oddział BS Mielec za przelew 0,00 zł --- 0,00 zł --- 

5.2.4.3   - przelew do US za przelew 2,50 zł --- 2,50 zł --- 

5.2.5. w systemie SORBNET za przelew 30,00 zł ---- 30,00 zł --- 

5.3 Polecenie przelewu w walucie obcej Patrz Rozdział 

III  

Tabela 3 

Taryfy 

opłat i 

prowizji 

  

6. Zlecenia stałe:      

6.1 Złożenie  zlecenia stałego za zlecenie 3,00 ----- ----- ---- 

6.2 Realizacja zlecenia stałego: za przelew 2,50 zł ----- ----- ---- 

6.3 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł ----- ----- --- 

7. Polecenie zapłaty      

7.1 Żłożenie polecenia zapłaty za zlecenie 2,00 zł ------- 2,00 zł  

7.1 Realizacja z rachunku posiadacza za przelew 1,00 zł ------- 1,00 zł --- 

7.2 Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty za dokument 3,00 zł ------ 3,00 zł --- 

7.3 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku 

środków na rachunku posiadacza 

za przelew 0,00 zł ------- 0,00 zł ----- 

8. Bankowość internetowa/ mobilna EBO      

8.1 Aktywacja usług Elektronicznej Bankowości On- jednorazowo 5,00 zł ----- ----- ----- 

http://www.bankbps.pl/


Line EBO 

8.2 Aktywacja usług Elektronicznej Bankowości 

Mobilnej EBOmobile 

jednorazowo 5,00 zł ----- ----- ----- 

8.3 Aktywacja usługi- EBOtoken  jednorazowo 5,00 zł ---- ----- ----- 

8.4 Opłata miesięczna za usługę Elektronicznej 

Bankowości On-Line EBO 

miesięcznie 1,00 zł ---- ---- ---- 

8.5 Opłata miesięczna za usługę Elektronicznej 

Bankowości Mobilnej EBOmobile 

miesięcznie 1,00 zł ---- ---- ----- 

8.6 Zablokowanie/odblokowanie dostępu do systemu 

bankowości internetowej EBO realizowane w 

placówce Banku 

jednorazowo bez opłat ----- ----- ---- 

8.7 Przesłanie komunikatu sms typu:      

8.7.1       kody sms* za komunikat 0,40 zł ----- ----- ----- 

8.7.2       potwierdzenie zlecenia* za komunikat 0,40 zł ----- ----- ----- 

8.7.3       zmiana salda na rachunku* za komunikat 0,40 zł ----- ----- ----- 

8.7.4       autoryzacja –logowanie dwuetapowe za komunikat bez opłat ----- ----- ----- 

8.7.5       autoryzacja – operacja na rachunku* za komunikat 0.40 zł ----- ----- ----- 

8.7.6       powiadomienie o stanie salda na rachunku za komunikat 0.30 zł ----- ----- ----- 

8.7.7       hasło jednorazowe do logowania- odblokowanie      

dostępu 

za komunikat 5,00 zł ----- ----- ----- 

9. Karty płatnicze      

9.1 Wydanie nowej karty do rachunku:  8,00 zł ----- ----- ----- 

9.1.1.      VISA Classic Debetowa,        MasterCard PayPass jednorazowo  8,00 zł ----- ----- ----- 

9.2. Wznowienie karty     jednorazowo 8,00 zł ----- ----- ----- 

9.3. Obsługa karty debetowej:      

9.3.1.       VISA Classic Debetowa    2 miesięcznie 3,00 zł lub 

5,00 zł 

----- ----- ----- 

9.3.2.        MasterCard PayPass3 miesięcznie 3,00 zł lub 

5,00 zł  

----- ----- ----- 

9.4. Wydanie duplikatu karty jednorazowo 10,00 zł ----- 

 

----- ----- 

9.5 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej jednorazowo 8,00 zł    

9.6. Krajowe i Transgraniczne Transakcje płatnicze przy 

użyciu karty debetowej do płatności 

bezgotówkowych 

od transakcji 0,00 zł ----- ----- ----- 

9.7. Wypłaty gotówki:    

 

 

 

 

 

9.7.1.      we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych                           

bankach krajowych zgodnie z zawartymi 

umowami 4      

od transakcji 0,00 zł ----- ----- ----- 

9.7.2.      w innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł ----- ----- ----- 

9.7.3.     Transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu 

karty  debetowej do płatności gotówkowych 

od transakcji 6,00 zł ----- ----- ----- 

9.7.4.      w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł ----- ------ ----- 

9.7.5.      w punktach akceptujących kartę za granicą od transakcji 2% min. 

10,00 zł 

----- ----- ----- 

9.8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek 

Użytkownika5 

jednorazowo 10,00 zł ----- ----- ----- 

9.9. Zmiana danych użytkownika karty jednorazowo 3,00 zł ----- ----- ----- 

9.10 Sprawdzenie wysokości dostępnych środków  w 

obcych bankomatach 

od transakcji 2,00 zł ----- ----- ----- 

9.11 Usługa BLIK      

9.11.1 Opłata za aktywację usługi BLIK * jednorazowo 2,00 zł    

9.11.2 Opłata miesięczna za korzystanie z usługi BLIK ** miesięcznie  0,00 zł    

9.11.3 Opłata za transakcje bezgotówkowe BLIK od transakcji 0,00 zł    

9.11.4 Wypłata gotówki za pomocą usługi BLIK w 

bankomatach grupy BPS 

od transakcji 0,00 zł    

9.11.5 Wypłata gotówki za pomocą usługi BLIK w 

bankomatach obcych 

od transakcji 4,00 zł    

 * opłata za aktywację usługi BLIK dla klientów nie 

korzystających z debetowych kart płatniczych 

jednorazowo 4,00 zł    

 ** oplata miesięczna za korzystanie z usługi BLIK 

dla klientów nie korzystających z debetowych kart 

płatniczych 

 

miesięcznie 1,00 zł    

 

 



10. Wyciągi      

10.1 Wyciąg miesięczny w formie papierowej odbierany 

w Banku 

jednorazowo 0,00 zł 0 ,00zł 0,00 zł ---- 

10.2 Wyciąg miesięczny w formie papierowej wysyłany 

pocztą na ternie kraju: 

     

10.2.1 raz w miesiącu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ----- 

10.2.2 częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę za wyciąg 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł ----- 

11. Wydanie blankietów czekowych za czek ----- ----- 1 zł ----- 

12. Przyjęcie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia 

blankietów czeków lub dowodu tożsamości 

za dokument 20,00 zł 

+VAT  

23% 

20,00 zł 

+VAT 23% 

 

20,00 zł 

+VAT  

23% 

20,00 zł 

+VAT  

23% 

13. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 

Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia 

środków zgromadzonych na wypadek śmierci  

za dokument 30,00 zł 30,00 zł ----- 30,00 zł 

14. Wydanie na wniosek Posiadacza rachunku opinii i 

zaświadczeń bankowych 

za dokument 20,00 zł 

+VAT 

23% 

20,00 zł+ 

VAT 

23% 

20,00 zł+ 

VAT 

23% 

20,00 zł+ 

VAT 

23% 

15. Zmiana karty wzorów podpisów za dokument 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

 

1. Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień roboczy przed dokonaniem wypłaty. 

2. Opłata w wysokości 5 zł pobierana jest od karty na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną kwoty co najmniej 400 zł 

3. Opłata w wysokości 5 zł pobierana jest od karty na której operacje bezgotówkowe w miesiącu nie osiągną kwoty co najmniej 400 zł 

4. Lista bankomatów dostępna w Banku. 

5.Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  

 

 

 

 

Tab. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Rachunki lokat 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0,00 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie  0,00 zł 

3. Wpłaty na rachunek za wpłatę 0,00 zł 

4. Wypłata z rachunku1 za wypłatę 0,00 zł * 

5. Przelew na rachunek prowadzony:   

5.1. w Banku za przelew 0,00 zł 

5.2. w innych bankach:   

5.2.1.      w systemie ELIXIR za przelew 5,00 zł 

5.2.2.      w systemie SORBNET  za przelew 30,00 zł 

6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza  

rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych 

na wypadek śmierci  

 

za dokument 

 

30,00 zł 

7. Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i 

zaświadczeń bankowych 

za dokument 20,00 zł + vat 23% 

1. wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 

TAB.5 Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 20,00 zł 

2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu 

księgowego) 

za dokument 5,00 zł 

3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:   

3.1 za każdy miesiąc roku bieżącego  za stronę 5,00 zł 

3.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego za stronę 10,00 zł 

4. Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez 

organ egzekucyjny w zajęciu egzekucyjnym 

za przelew 0,5 % min. 15,00 zł 

5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z 

tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów: 

  

5.1    z Bankiem jednorazowo 0,00 zł 

5.2    z innymi bankami jednorazowo 50,00 zł 

6. Potwierdzenie dokonania blokady środków jednorazowo 0,00 zł 

 

 

 



ROZDZIAŁ II KREDYTY 

 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 
1. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego na cele 

konsumpcyjne 

jednorazowo 3,5 % od udzielonej kwoty kredytu 

2. 

2.1 

 

 

 

2.2 

Prowizje od konsumpcyjnego „kredytu z niską ratą”: 

dla kredytów udzielonych do 2 lat 

  przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku kredytowego 

  oraz przygotowanie i zawarcie umowy) 

  za ewidencjonowanie kredytu  

dla kredytów powyżej 2 lat 

  przygotowawcza (za rozpatrzenie wniosku kredytowego 

  oraz przygotowanie i zawarcie umowy) 

  za ewidencjonowanie kredytu   

 

 

jednorazowo 

 

jednorazowo 

 

jednorazowo 

 

jednorazowo 

 

 

2 % od udzielonej kwoty kredytu 

 

2 % od udzielonej kwoty kredytu 

 

4,4 % od udzielonej kwoty kredytu 

 

4,4 % od udzielonej kwoty kredytu 
3. Prowizja za udzielenie kredytu „Szybka gotówka” jednorazowo 2,8 % od udzielonej kwoty kredytu 
4. Prowizja za udzielenie kredytu gotówkowego dla posiadaczy 

r.o.r. w Banku Spółdzielczym w Mielcu 

jednorazowo 2 %  od udzielonej kwoty kredytu 

5. Prowizja za udzielenie kredytu w formie lini kredytowej  

w r.o.r. 

jednorazowo 4 % od udzielonej kwoty kredytu  

6. Prowizja za udzielenie kredytu na zakup pojazdu jednorazowo od 1 % do 2 % 

od udzielonej kwoty kredytu 
7. 

7.1 

7.2 

Prowizja za udzielenie kredytu mieszkaniowego: 

    udzielonego w kwocie poniżej 100.000 zł  

    udzielonego w kwocie 100.000 zł i wyższej 

 

jednorazowo 

jednorazowo 

 

2 % od udzielonej kwoty kredytu  

1 % od udzielonej kwoty kredytu  

 
8. Prowizja za udzielenie kredytu konsolidacyjnego jednorazowo 1 % od udzielonej kwoty kredytu 
9. Prowizja za udzielenie pozostałych kredytów jednorazowo od 1 % do 3 % 

od udzielonej kwoty kredytu 
10. Prowizja za wydanie klientowi promesy udzielenia kredytu jednorazowo 0,1 % od wnioskowanej / przyznanej 

kwoty kredytu 
11. Prowizja za czynności związane z przejęciem długu jednorazowo od 1% do 3% od kwoty przejętego 

zadłużenia kapitałowego 
12. Prowizja za wydłużenie na wniosek kredytobiorcy terminu 

spłaty  kredytu lub odsetek 

jednorazowo od 1 % do 3 % 

od prolongowanej kwoty zadłużenia 
13. Opłata / prowizja za czynności związane ze zmianą 

warunków umów kredytowych dokonywanych na wniosek 

kredytobiorcy (z wyłączeniem prolongat spłat kredytów) 

jednorazowo  od 50 zł  do 1 % kwoty zadłużenia 

kapitałowego 

14. 

14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

Opłata za wydanie na wniosek klienta: 

     zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, 

     zaświadczenia o braku zadłużenia, 

     opinii o kliencie, 

     kserokopii umowy o kredyt lub umowy zabezpieczenia 

     zaświadczenia o dokonanych spłatach (za każdy rok), 

 

za dokument 

za dokument 

za dokument 

za dokument 

za określenie wysokości spłat - 

za każdy rok 

 

50 zł + vat 23% 

50 zł + vat 23% 

50 zł + vat 23% 

50 zł + vat 23% 

20 zł + vat 23% 

 

 

ROZDZIAŁ III USŁUGI RÓŻNE 

TAB. 1 Usługi inne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Za przechowywanie w depozycie bankowym   

1.1.    duplikatów kluczy – od depozytu miesięcznie 6,00 zł 

1.2.    za klucz oraz portfel do skarbca nocnego jednorazowo 20,00 zł 

2. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby zlecone 

przez składającego żądanie1                                 

od zapytania 100,00 zł 

3. Realizacja spadku na postawie prawomocnego wyroku sądu 

lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia 

od każdego spadkobiercy 30,00 zł 

4. Za czynności i usługi nietypowe nie przewidziane  w taryfie 

prowizji i opłat bankowych 

za czynność lub usługę od 10,00 zł do 300,00 zł 

 

1. Zapytanie  nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TAB. 2 Czynności kasowe w złotych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe na rachunki   

1.1. osób fizycznych prowadzone w Banku  od wpłaty  0,00 zł 

1.2. podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku od wpłaty 0,3% min. 3,50 zł  

1.3. prowadzone w innych bankach krajowych od transakcji 0,5 % min. 3,50 zł 

1.4 Urzędu Skarbowego od transakcji 0,5% min. 5,00 zł 

1.5 Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od transakcji 0,5 % min.5,00 zł 

2. Wpłaty gotówkowe na rzecz:   

2.1. Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Mielcu od wpłaty 0,00 zł 

2.2. Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu od wpłaty 0,00 zł 

2.3. Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mielcu od wpłaty 0,00 zł 

2.4. Wpłaty darowizn na działalność społeczna i charytatywną od wpłaty 0,00 zł 

2.5. Wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego od wpłaty 0,00 zł 

3. Wypłaty   

3.1. Wypłaty Western Union od wypłaty 0,00 zł 

3.2 Wypłaty z tytułu zwróconych przelewów (uprzednio wpłat 

gotówkowych ) 

od wypłaty 0,5 % min.3,50 zł 

4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub 

banknotów zniszczonych na obiegowe 

od wartości 0,5 % min. 10,00 zł 

 

 

 

TAB. 3 Polecenie przelewu w walucie obcej 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Skup poleceń przelewów w obrocie dewizowym,1 

otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych,  

w tym świadczeń emerytalno-rentowych                         

  

1.1. Przelewy SEPA  od transakcji 25,00 zł 

1.2. Polecenie wypłaty od transakcji 25,00 zł 

2. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym 

/postepowanie wyjaśniające wykonane na zlecenia klienta 4 

za zlecenie 100 zł + koszty banków trzecich 

3. Realizacja polecenia przelewu w obrocie dewizowym 

otrzymanego z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych 

od transakcji 25,00 zł 

4.  Realizacja polecenia przelewu w trybie standardowym 

(sprzedaż)  w obrocie dewizowym 

  

5. Przelewy SEPA od transakcji 25,00 zł 

6. Polecenie wypłaty od transakcji 25,00 zł 

7. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami 

walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 

od transakcji 25,00 zł 

8. Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie3 

niestandardowym                                     

  

8.1   w trybie pilnym w EUR, USD, GBP od transakcji 100,00 zł 

9. Zmiany/korekty/ odwołanie zrealizowanego przekazu w 

obrocie dewizowym wykonane na zlecenia klienta  

od transakcji 100,00 zł + koszty banków trzecich 

10. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego 

wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 

od transakcji 20,00 zł + vat 23% 

11. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z 

góry” od poleceń wypłaty 

od transakcji 80,00 zł 

12. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym od transakcji 100,00 zł +koszty banków trzecich 

 

1.Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty i przelew SEPA. 

2. Polecenie przelewu SEPA jest to transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz 

Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający 

następujące warunki: 

6) waluta transakcji EUR, 

7) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest 

on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift-owym banku (Swift code), 

do którego jest kierowany przekaz  

8) występuje opcja kosztowa „SHA” 

9) przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych 



10) bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem polecenia przelewu SEPA-SCT (link do wykazu banków SEPA jest 

dostępny na stronie internetowej: www.bankbps.pl.3.Polecenie wypłaty – skierowana lub otrzymana z innego banku krajowego lub 

zagranicznego, bądź krajowej instytucji płatniczej lub   zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie 

przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 

4.Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 

5.Prowizja i opłaty są potrącane z kwoty przekazu. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 

określone w pkt.11 w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

6.Opłatę wyszczególniona w pkt. 8.1 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.bankbps.pl/

