Załącznik do uchwały Zarządu BSZP
Nr 32/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM
ROZDZIAŁ 1
Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne - Pakiet standardowy
Lp.

Wyszczególnienie

Stawka podstawowa

1.

2.

3.

Stawka
minimalna
4.

Stawka
maksymalna
5.

0,30%

5,00 zł

250 zł

1a. Prowizje od wpłat gotówkowych dokonywanych przez rolników indywidualnych:
na rachunki bankowe rolników indywidualnych prowadzone przez BSZP
Prowizje od wypłat gotówkowych*:
1) z rachunków bankowych prowadzonych przez BSZP
2. 2) nie zgłoszonych z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej 30.000 zł
z rachunków bankowych prowadzonych w BSZP

0,20%

2,00 zł

250 zł

0,30%

5,00 zł

Prowizje od wypłat gotówkowych z rachunków rolników indywidualnych*:
* Uwaga:
2a. Prowizją od wypłat BSZP obciąża rachunek wystawcy dyspozycji stosownie do zawartej umowy
* * Uwaga:
W przypadku zartych umów dotyczących wypłat z tego rachunku prowizję pobiera się zgodnie z postanowieniami umowy

0,20%

Prowizje od wpłat gotówkowych*:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP, chyba że umowa stanowi inaczej
1.
*Uwaga: prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy

Za otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego
2) lokaty terminowej
Za otwarcie rachunku bankowego dla rolników indywidualnych:
3a. 1) bieżącego i pomocniczego
2) lokaty terminowej
Za prowadzenie rachunku bankowego - za każdy rozpoczęty miesiąc chyba,
że umowa stanowi inaczej:
4.
1) bieżącego i pomocniczego
Uwaga: nie pobiera się opłaty od rachunku lokat terminowych
Za prowadzenie rachunku bankowego – miesięcznie dla rolników indywidualnych
4a. chyba, że umowa stanowi inaczej
1) bieżącego i pomocniczego
Uwaga: opłaty nie pobiera się od rachunku pomocniczego do kredytu preferencyjnego z linii KO
5. Automatyczne lokowanie środków na lokatach typu over night (O/N) w ramach
prowadzonego rachunku
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
1) za bieżący rok
6. 2) za każdy poprzedni rok
Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym
jedyną operacją jest dopisanie odsetek
Za sporządzenie odpisu:
7. 1) wyciągu z rachunku bankowego
2) jednego dowodu do wyciągu
3.

2,00 zł

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Za wydanie na wniosek Klienta:
1) opinii bankowej
2) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego
z określeniem wielkości obrotów lub o spłacie kredytu
3) zaświadczenia stwierdzające posiadanie r-ku bieżącego
Za przelewy
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP (wewnętrzne):
a) na rachunki klienta (właściciela rachunku z którego dokonywany jest przelew)
b) na rachunki innego kontrahenta
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych:
1) za pojedynczy blankiet czekowy
2) za pojedyńczy blankiet czekowy wydawany doraźnie
Uwaga: dotyczy jednostek gospodarczych
Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego - od każdego czeku
Za dokonanie stałych zleceń z rachunków złożonych w placówce Banku - od każdej operacji:
1) bieżącego przedsiębiorców
a) zlecenie jednorazowe
b) zlecenie pozostałe
c) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
2) rolników indywidualnych
a) zlecenie jednorazowe
b) zlecenie pozostałe
c) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego/odwołanie zlecenia stałego
Za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET
Zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych
Odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych, rozrachunkowych
Za sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda
Uwaga: opłata będzie obowiązywała z dniem zawarcia umowy ramowej
Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Działania BSZP podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym
np. z tytułu zabezpieczenia udzielonego kredytu
Uwaga: opłaty nie pobiera się od rachunku pomocniczego do kredytu preferencyjnego z linii KO
Za przyjęcie do inkasa czeków gotówkowych i rozrachunkowych - od każdego czeku
Likwidacja rachunku bieżącego i pomocniczego
Uwaga: opłaty nie pobiera się od rachunku pomocniczego do kredytu preferencyjnego z linii KO
Likwidacja rachunku bankowego rolników indywidualnych
Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku na podst. umowy zawartej z klientem po podaniu hasła
Polecenie zapłaty:
1) Realizacja polecenia zapłaty - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
2) Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
Usługa płatności masowych:
1) opłata atywacyjna (jednorazowo)
2) opłata miesięczna za korzystanie z usługi
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Przekazanie środków z lokaty na rachunek bankowy prowadzony:
1) w BSZP
2) w innym banku
Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji
zamieszczonej na dokumencie wpłaty
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu majacego moc takiego dokumentu
Wydanie informacji dotyczącej osób upoważnionych do dysponowania rachunkami wraz z informacją do których
kont posiadają upoważnienia poszczególne osoby oraz zakresem upoważnienia
Wydanie informacji dotyczącej osób posiadających dostęp elektroniczny do konta wraz z informacją
o zakresie upoważnienia
Realizacja dyspozycji spadkobierców

250 zł

10
bez opłaty
5 zł
bez opłaty
30 zł

6 zł
wg umowy
lub 5 zł miesięcznie bez względu na liczbe lokowań
15 zł
30 zł

10 zł
5 zł

Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej

8.

750 zł
1 000 zł

0,70%

50 zł + VAT
25 zł + VAT
10 zł + VAT
bez opłat
1,00 zł
5,00 zł od każdego zlecenia
2 zł
2 zł
10 zł
5,00 zł
3,50 zł
bez opłat
5,00 zł
3,50 zł
bez opłat
10 zł za każdą dyspozycję
25,00 zł
20 zł
20 zł
3 zł miesięcznie
bezpłatnie
15 zł za każdą dyspozycję
70 zł za każdą dyspozycję
10 zł
5 zł
20 zł
5 zł
4 zł miesięcznie
3,5 zł od każdej operacji
3 zł od każdej operacji
200 zł
150 zł
50 zł
bez opłat
15 zł
5 zł
30 zł za każda dyspozycję
50 zł
50 zł
50 zł od każdego spadkobiercy

ROZDZIAŁ 2
Rachunek powierniczy - opłaty ponoszone przez Dewelopera
Za otwarcie rachunku bankowego powierniczego:
1. 1) otwartego, zamkniętego
Uwaga: opłata nie będzie zwracana jeśli Bank nie otworzy rachunku
2. Za prpowadzenie rachunku
1) otwartego, zamkniętego
3. Identryfikacja wpłat na indywidualne rachunki nabywców - od wartości każdej wpłąty
4. Promesa dotycząca zgody na bezciężarowe wykreślenie hipoteki
5. Zgoda na bezciężarowe wykreślenie hipoteki

500,00 zł
100 zł
0,2% nie mniej niż 10 zł
50 zł
50 zł

ROZDZIAŁ 2a Rachunek powierniczy - opłaty ponoszone przez Dewelopera (pobierane od 27.07.2020 r.)
1. Za otwarcie rachunku bankowego powierniczego:
1) otwartego, zamkniętego
2. Promesa dotycząca zgody na bezciężarowe wykreślenie hipoteki
3. Zgoda na bezciężarowe wykreślenie hipoteki

jednorazowo w dniu podpisania umowy od 0,05% do 0,1% wartości
przedsięwzięcia deweloperskiegonie mniej niż 3.000,00 zł
40 zł
40 zł

ROZDZIAŁ 3
Rachunek VAT
Rachunek VAT - wszystkie opłąty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla któregozostał założony rachunek VAT
Stawka podstawowa

Wyszczególnienie
2.
Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
1. 1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
2. Wydanie zaświadczenia:
a) stwierdzającego posiadanie rachunku
b)stwierdzającego wysokość obrotów
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta
3. 1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich

Lp.
1.

Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
4. b) z lat poprzednich

3.
bez opłat
bez opłat
10 zł
25 zł
25 zł za każde zestawienie
25 zł + po 12,50 zł za każdy
poprzedni rok (za każde zestawienie)
10,00 zł za każdy dokument
10,00 zł +plus po 5,00 zł za każdy poprzedni rok
(za każdy dokument)

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określił daty dokonania operacji
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

15 zł (za każdy dokument)
25 zł (za każdy dokument)
bez opłat

Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT

ROZDZIAŁ 4
Karty płatnicze
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
1. Wydanie karty
Używanie karty:
2. a) przesiębiorca
b) rolnik
3. Ekspresowe wydanie karty
4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
5. Zastrzeżenie i zablokowanie karty
6. Wydanie duplikatu karty
Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku wydania duplikatu karty z przyczyn nie leżących po stronie klienta
7. Odblokowanie karty
8. Zmiana limitu karty
9. Miesięczne zestawienie transakcji wysłane na adres korespondencyjny
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
10. 1) dla przedsiębiorcy
2) dla rolnika
11. Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
12.
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)
6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
14. Rozpatrzenie reklamacji klenta
Zmiana PIN w bankomatach:
15. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
16. Wydanie nowego PIN-u na żądanie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
17. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
18. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
19. Odblokowanie hasła w usłudze 3D
20. Aktywacja BLIK
21. Użytkowanie BLIK

Visa Business zbliżeniowa

Mastercard Business

3.
20 zł

4.
20 zł

8 zł/miesięcznie
5,5 zł/miesięcznie
30 zł
20 zł
bez opłat
20 zł

8 zł/miesięcznie
5,5 zł/miesięcznie
30 zł
20 zł
bez opłat
20 zł

15 zł
15 zł
3 zł

15 zł
15 zł
3 zl

50 zł
25 zł
bez opłat

50 zł
25 zł
bez opłat

bez opłat
4,50 zł
3% min. 5 zł
3% min. 10 zł
3% min. 5 zł
3% min. 10 zł
3%
bez opłat

bez opłat
4,50 zł
3% min. 5 zł
3% min. 10 zł
3% min. 5 zł
3% min. 10 zł
bez opłat
bez opłat

6 zł / od 01.12.2021 - 4,5 zł
7 zł
6 zł

4,50 zł
7 zł
6 zł

bez opłat / od 01.12.2021 - 1 zł
1zł / od 01.12.2021 - 2 zł
1,50 zł / od 01.12.2021 - 1 zł
15,00 zł

bez opłat / od 01.12.2021 - 1 zł
1zł / od 01.12.2021 - 2 zł
1,50 zł / od 01.12.2021 - 1 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat

ROZDZIAŁ 5
Bankowość internetowa
Lp. Wyszczególnienie
1.
1.

2.

3.

4.

2.
Dostęp do bankowości elektronicznej (od każdego rachunku):
2) rolnik - rachunek bieżący/pomocniczy
3) klient instytucjonalny - rachunek bieżący/pomocniczy
Uwaga: opłaty nie pobiera się za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc korzystania z bankowości - dotyczy os. fiz.
Za przelewy:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:
a) z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
b) z rachunku bieżącego/pomocniczego rolnika i klienta instytucjonalnego
Dokonywanie stałych zleceń od każdej operacji *
a) zlecenie jednorazowe
b) zlecenia pozostałe
c) odwołanie zlecenia stałego
d) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
Za zlecenie płatnicze EXPRESS ELIXIR w systemie eBankNet

Stawka podstawowa
3.
6 zł miesięcznie
11 zł miesięcznie
bez opłat
0,99 zł
0,99 zł
0,99 zł
0,99 zł
bez opłat
bez opłat
7,00 zł

Stawka
minimalna
4.

Stawka
maksymalna
5.
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CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM
ROZDZIAŁ 1
Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne - Pakiet WIELE ZA NIEWIELE
Lp. Wyszczególnienie
1.
1.

1a.

2.

2a.

3.

3a.

4.

4a.
5.
6.

7.

2.
Prowizje od wpłat gotówkowych*:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP, chyba że umowa stanowi inaczej
*Uwaga: prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza
rachunku stosownie do zawartej umowy
Prowizje od wpłat gotówkowych dokonywanych przez rolników indywidualnych:
na rachunki bankowe rolników indywidualnych prowadzone przez BSZP
Prowizje od wypłat gotówkowych*:
1) z rachunków bankowych prowadzonych przez BSZP
2) nie zgłoszonych z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej 30.000 zł
z rachunków bankowych prowadzonych w BSZP
Prowizje od wypłat gotówkowych z rachunków rolników indywidualnych*:
* Uwaga:
Prowizją od wypłat BSZP obciąża rachunek wystawcy dyspozycji stosownie do zawartej umowy
* * Uwaga:
W przypadku zartych umów dotyczących wypłat z tego rachunku prowizję pobiera się zgodnie
z postanowieniami umowy
Za otwarcie rachunku bankowego:
1) bieżącego i pomocniczego
2) lokaty terminowej
Za otwarcie rachunku bankowego dla rolników indywidualnych:
1) bieżącego i pomocniczego
2) lokaty terminowej
Za prowadzenie rachunku bankowego - za każdy rozpoczęty miesiąc chyba, że umowa stanowi inaczej
1) bieżącego i pomocniczego
Uwaga: nie pobiera się opłaty od rachunku lokat terminowych
Za prowadzenie rachunku bankowego – miesięcznie dla rolników indywidualnych,chyba że umowa stanowi inaczej
1) bieżącego i pomocniczego
Uwaga: opłaty nie pobiera się od rachunku pomocniczego do kredytu preferencyjnego z linii KO
Automatyczne lokowanie środków na lokatach typu over night (O/N) w ramach prowadzonego rachunku
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym:
1) za bieżący rok
2) za każdy poprzedni rok
Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
Za sporządzenie odpisu:
1) wyciągu z rachunku bankowego
2) jednego dowodu do wyciągu

Stawka podstawowa

Stawka minimalna

3.

4.

5.

0,30%

5,00 zł

250 zł

0,20%

2,00 zł

250 zł

0,30%

5,00 zł

750 zł

2,00 zł

1 000 zł
250 zł

0,70%
0,20%

Stawka maksymalna

bez opłaty
bez opłaty
bez opłaty
bez opłaty
10 zł

10 zł
wg umowy lub 5 zł miesięcznie bez wględu na liczbę lokowań
15 zł
30 zł

10 zł
5 zł

Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej

8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30

Za wydanie na wniosek Klienta:
1) opinii bankowej
2) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego
z określeniem wielkości obrotów lub o spłacie kredytu
3) zaświadczenia stwierdzające posiadanie r-ku bieżącego
Za przelewy
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP (wewnętrzne):
a) na rachunki klienta (właściciela rachunku z którego dokonywany jest przelew)
b) na rachunki innego kontrahenta
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
Za wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych:
1) za pojedynczy blankiet czekowy
2) za pojedyńczy blankiet czekowy wydawany doraźnie
Uwaga: dotyczy jednostek gospodarczych
Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego lub gotówkowego - od każdego czeku
Za dokonanie stałych zleceń z rachunków - od każdej operacji:
1) bieżącego przedsiębiorców
a) zlecenie jednorazowe
b) zlecenie pozostałe
c) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
2) rolników indywidualnych
a) zlecenie jednorazowe
b) zlecenie pozostałe
c) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
Modyfikacja kwoty albo termin zlecenia stałego/ odwołanie zlecenia stałego
Za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET
Za sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda
Uwaga: opłata będzie obowiązywała z dniem zawarcia Umowy ramowej
Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Działania BSZP podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania
przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym
np. z tytułu zabezpieczenia udzielonego kredytu
Uwaga: opłaty nie pobiera się od rachunku pomocniczego do kredytu preferencyjnego z linii KO
Za przyjęcie do inkasa czeków gotówkowych i rozrachunkowych - od każdego czeku
Likwidacja rachunku bieżącego i pomocniczego
Uwaga: opłaty nie pobiera się od rachunku pomocniczego do kredytu preferencyjnego z linii KO
Likwidacja rachunku bankowego rolników indywidualnych
Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku na podst. umowy zawartej z klientem po podaniu hasła
Polecenie zapłaty:
1) Realizacja polecenia zapłaty - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
2) Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
Usługa płatności masowych:
1) opłata atywacyjna (jednorazowo)
2) opłata miesięczna za korzystanie z usługi
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Przekazanie środków z lokaty na rachunek bankowy prowadzony:
1) w BSZP
2) w innym banku
Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji
zamieszczonej na dokumencie wpłaty
Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu majacego moc takiego dokumentu
Realizacja dyspozycji spadkobierców

50 zł + VAT
25 zł + VAT
10 zł + VAT

bez opłat
0,50 zł
3,80 zł od każdego zlecenia
2 zł
2 zł
10 zł

3,50 zł
2,00 zł
bez opłat
3,50 zł
2,00 zł
bez opłat
2 zł za każdą dyspozycję
25,00 zł
3 zł miesięcznie
bezpłatnie
15 zł za każdą dyspozycję
70 zł za każdą dyspozycję
10 zł
5 zł
20 zł
5 zł
4 zł miesięcznie
3,5 zł od każdej operacji
3 zł od każdej operacji
200 zł
150 zł
50 zł
bez opłat
15 zł
5 zł
30 za każdą dyspozycję
50 zł od każdego spadkobiercy

ROZDZIAŁ 2
Rachunek VAT
Rachunek VAT - wszystkie opłąty są pobierane z rachunku rozliczeniowego dla którego założony został rachunek VAT

Stawka podstawowa

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT:
bez opłat
bez opłat

1. 1) otwarcie rachunku
2) prowadzenie rachunku
Wydanie zaświadczenia:
2. a) stwierdzającego posiadanie rachunku
b) stwierdzającego wysokość obrotów
Sporządzenie rocznego zestawienia obrotów na jednym rachunku VAT na wniosek klienta
3. 1) z bieżącego roku kalendarzowego
2) z lat poprzednich
Sporządzenie kopii:
1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:
a) z bieżącego roku kalendarzowego
4. b) z lat poprzednich
2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:
a) klient określi datę dokonania operacji
b) klient nie określił daty dokonania operacji
5. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego

10 zł
25 zł
25 zł za każde zestawienie
25 zł + po 12,50 zł za każdy
poprzedni rok (za każde zestawienie)

10,00 zł za każdy dokument
10,00 zł +plus po 5,00 zł za każdy poprzedni rok (za każdy dokument)
15 zł (za każdy dokument)
25 zł (za każdy dokument)
bez opłat

Opłaty za realizację dyspozycji przelewu z rachunku VAT na inny rachunek będą pobierane z rachunku rozliczeniowego. Wysokość opłat jest analogiczna jak dla rachunku rozliczeniowego dla którego prowadzony jest rachunek VAT

ROZDZIAŁ 3
Karty płatnicze
Lp. Wyszczególnienie

Mastercard Business Wiele na niewiele

1.
2.
1. Wydanie karty
Używanie karty
a) przesiębiorca dla pierwszej karty
2. b) przedsiebiorca dla kolejnej karty
c) rolnik dla pierwszej karty
d) rolnik dla kolejnej karty
3. Ekspresowe wydanie karty
4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
5. Zastrzeżenie i zablokowanie karty
6. Wydanie duplikatu karty
Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku wydania duplikatu karty z przyczyn nie leżących po stronie klienta
7. Odblokowanie karty
8. Zmiana limitu karty
9. Miesięczne zestawienie transakcji
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
10. 1) dla przedsiębiorcy
2) dla rolnika
11. Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
12. 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS)
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG
6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
14. Rozpatrzenie reklamacji klenta
Zmiana PIN w bankomatach:
15. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
16. Wydanie nowego PIN-u na żądanie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
17. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
18. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
19. Odblokowanie hasła w usłudze 3D
21. Aktywacja BLIK
22. Użytkowanie BLIK

3.
0 zł
0 zł
3 zł miesięcznie
0 zł
3 zł
30 zł
20 zł
bez opłat
20 zł
15 zł
15 zł
bez opłat
50 zł
25 zł
bez opłat
bez opłat
4,50 zł
3% min. 3,5 zł
3% min. 4,5 zł
3% min. 3,5 zł
3% min. 4,5 zł
bez opłat
bez opłat
5 zł
7 zł
6 zł
bez opłat
1 zł
1,50 zł
15,00 zł
bez opłat
bez opłat

ROZDZIAŁ 4
Bankowość internetowa
Lp. Wyszczególnienie
2.
1.
Dostęp do bankowości elektronicznej (od każdego rachunku):
1. 2) rolnik - rachunek bieżący/pomocniczy
3) klient instytucjonalny - rachunek bieżący/pomocniczy
Uwaga: opłaty nie pobiera się za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc korzystania z bankowości - dotyczy os. fiz.
Za przelewy:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP
2. 2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:
a) z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
b) z rachunku bieżącego/pomocniczego rolnika i klienta instytucjonalnego
3. Za zlecenie płatnicze EXPRESS ELIXIR w systemie eBankNet
4. Za zlecenie płatnicze w ramach usługi Paybynet
5. Zablokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
6. Odblokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
7. Za wygenerowanie nowego hasła w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
Dokonywanie stałych zleceń od każdej operacji *
a) zlecenie jednorazowe
8. b) zlecenia pozostałe
c) odwołanie zlecenia stałego
d) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
Powiadamianie SMS opłata miesięczna *
a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku
9.
b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowści elektronicznej (kanału WWW)
- potwierdzenie transakcji kartowej
* opłaty będą realizowane po wprowadzeniu usługi

Stawka podstawowa
3.

Stawka minimalna
4.

6 zł miesięcznie
11 zł miesięcznie

bez opłat
0,99 zł
0,99 zł
7,00 zł
bez opłat
10 zł
15 zł
15 zł
0,99 zł
0,99 zł
bez opłat
bez opłat
0,19 zł za każdy sms
0,19 zł za każdy sms

Stawka maksymalna
5.

CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM

Załącznik do uchwały Zarządu BSZP
Nr 32/2022 z dnia 13 kwietnia 2022r.

ROZDZIAŁ 1
Obrót oszczędnościowy
L.p Wyszczególnienie
1.

2.
Otwarcie rachunku:
1. 1) oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)
2) oszczędnościowego "Wpłacaj i wypłacaj"
Za prowadzenie rachunku:
1) oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)
2.
Uwaga: opłaty nie pobiera się za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc korzystania z rachunku
2) oszczędnościowego "Wpłacaj i wypłacaj"
Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków oszczędnościowych
i oszczędnościowo-rozliczeniowych:
1) prowadzonych przez BSZP
3.
2) prowadzonych przez Banki, z którymi BS lub SGB-Bank S.A. zawarły
porozumienia o zastępczej obsłudze w obrocie oszczędnościowym

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rachunek oszczędnościowy "Wpłacaj i wypłacaj":
1) wpłata na rachunek
2) pierwsza wypłata w miesiącu kalendarzowym (gotówkowa lub bezgotówkowa)
3) druga i kolejna wypłata w miesiącu kalendarzowym (gotówkowa lub bezgotówkowa)
Za przelewy:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP (wewnętrzne):
a) na rachunki klienta (właściciela rachunku z którego dokonywany jest przelew)
b) na rachunki innego kontrahenta
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), rachunku oszczędnościowego
"Wpłacaj i wypłacaj" i terminowej lokaty oszczędnościowej,
jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek do wkładu itp.
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku
oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR), rachunku oszczędnościowym
"Wpłacaj i wypłacaj" i terminowej lokaty oszczędnościowej
a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
Dokonywanie stałych zleceń z rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) od każdej operacji
a) zlecenie jednorazowe
b) zlecenia pozostałe
c) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
Modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego/odwołanie zlecenia stałego
Za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET
Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku terminowej
lokaty oszczędnościowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
i rachunku oszczędnościowego "Wpłacaj i wypłacaj"
Za przyjęcie, zmianę, odwołanie dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie
przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
Za sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda
Uwaga: opłata będzie pobierana z dniem zawarcia umowy ramowej
Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Działąnia BSZP podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Za dokonanie blokady wkładów na r-ku terminowej lokaty oszczędnościowej,
rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)
i rachunku oszczędnościowym "Wpłacaj i wypłacaj" z tytułu:
a) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank
b) potwierdzonego czeku przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)
Za sporządzenie odpisu:
a) wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) i rachunku oszczędnościowego "Wpłacaj i wypłacaj"
b) jednego dowodu wyciągu
Uwaga: za poprzedni rok pobiera się opłatę podwyższoną o 50% stawki podstawowej
Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) lub
rachunku oszczędnościowego ,,Wpłacaj i wypłacaj" na podstawie umowy zawartej z klientem po podaniu hasła
Za likwidację rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, książeczki oszczędnościowej,
oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) oraz rachunku oszczędnościowego "Wpłacaj i wypłacaj"
Polecenie zapłaty:
1) Realizacja polecenia zapłaty - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
2) Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Przekazanie środków z lokaty na rachunek bankowy prowadzony:
a) w BSZP
b) w innym banku
Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji
zamieszczonej na dokumencie wpłaty

Stawka podstawowa
3.

Stawka
minimalna
4.

Stawka
maksymalna
5.

bez opłat
bez opłat
8 zł miesięcznie
bez opłat

bez opłat
Stosownie do zawartych porozumień zgodnie
z informacją w odrębnych komunikatach
wywieszanych w BSZP i Oddziałach
bez opłat
bez opłat
12 zł

bez opłat
1,00 zł
5 zł od każdego zlecenia
15 zł + VAT

5 zł
10 zł

5,0 zł
3,5 zł
bez opłat
10,00 zł za każdą dyspozycję
25 zł
bez opłat

50 zł
50 zł od każdego spadkobiercy
3 zł miesięcznie
bezpłatnie
15 zł za każdą dyspozycję
30 zł za każdą dyspozycję

20 zł
10 zł
5,00 zł
2,00 zł
4 zł miesięcznie
bez opłat
3,5 zł od każdej operacji
3 zł od każdej operacji
50 zł
bez opłat
15 zł
5 zł

ROZDZIAŁ 2
Karty płatnicze
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
Wydanie karty:
1. 1) Posiadaczowi / Współposiadaczowi
2) Pełnomocnikowi
2. Używanie karty
Uwaga: prowizji nie pobiera się za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc używania karty
3. Ekspresowe wydanie karty
4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
5. Zastrzeżenie i zablokowanie karty
Wydanie duplikatu karty
6.
Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku wydania duplikatu karty z przyczyn nie leżących po stronie klienta
7. Odblokowanie karty
8. Zmiana limitu karty
9. Miesięczne zestawienie transakcji
10. Wznowienie karty po upływie terminu ważności
11. Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
12. 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)
6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
14. Rozpatrzenie reklamacji klienta
Zmiana kodu PIN w bankomatach:
15. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
16. Wydanie nowego PIN-u na żądanie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
17. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
18. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
19. Odblokowanie hasła w usłudze 3D
20. Aktywacja BLIK
21. Użytkowanie BLIK

Visa zbliżeniowa
3.

Mastercard zbliżeniowa
4.

17 zł
17 zł

17 zł
17 zł

4,0 zł miesięcznie

4,0 zł miesięcznie

30 zł
20 zł
bez opłat

30 zł
20 zł
bez opłat

15 zł

15 zł

15 zł
5 zł
bez opłat
15 zł
bez opłat

15 zł
5 zł
bez opłat
15 zł
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
2% min. 5 zł
3% min. 5 zł
2% min. 5 zł
3% min. 10 zł
3%
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
2% min. 5 zł
3% min. 5 zł
2% min. 5 zł
3% min. 10 zł
bez opłat
bez opłat

5 zł / 01.12.2021- 4,50 zł
7 zł
6 zł

5 zł / 01.12.2021- 4,50 zł
7 zł
6 zł

1 zł / 01.12.2021- 0,50 zł
1 zł / 01.12.2021- 0,50 zł
1,50 zł
1,50 zł
1,50 zł / 01.12.2021- 1 zł
1,50 zł / 01.12.2021- 1 zł
12 zł
12 zł
bez opłat
bez opłat

ROZDZIAŁ 3
Bankowość internetowa
Lp. Wyszczególnienie
2.
1.
1. Dostęp do bankowości elektronicznej (od każdego rachunku):
Za przelewy:
2. 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:
3. Za zlecenie płatnicze EXPRESS ELIXIR w systemie eBankNet
4. Za zlecenie płatnicze w ramach usługi Paybynet
5. Zablokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
6. Odblokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
7. Za wygenerowanie nowego hasła w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
Dokonywanie stałych zleceń od każdej operacji *
a) zlecenie jednorazowe
8. b) zlecenia pozostałe
c) odwołanie zlecenia stałego
d) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
Powiadamianie SMS opłata miesięczna *
a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku
9.
b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowści elektronicznej (kanału WWW)
- potwierdzenie transakcji kartowej
* opłaty będą realizowane po wprowadzeniu usługi

Stawka podstawowa

Stawka
minimalna

Stawka
maksymalna

4.

5.

3.
3 zł miesięcznie
bez opłat
0,99 zł
6,00 zł
bez opłat
10 zł
12 zł
12 zł
0,99 zł
0,99 zł
bez opłat
bez opłat

0,19 zł za każdy sms
0,19 zł za każdy sms

Załącznik do uchwały Zarządu BSZP
Nr 32/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM
ROZDZIAŁ 1
Obrót oszczędnościowy - Pakiet PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Stawka podstawowa
2.

1.
2.

3.

Otwarcie rachunku:
Za prowadzenie rachunku:
Wpłaty i wypłaty
1) prowadzonych przez BSZP
2) prowadzonych przez Banki, z którymi BS lub SGB-Bank S.A. zawarły
porozumienia o zastępczej obsłudze w obrocie oszczędnościowym
Za przelewy*:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP (wewnętrzne):
a) na rachunki klienta (właściciela rachunku z którego dokonywany jest przelew)
b) na rachunki innego kontrahenta

4.
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki

5.
6.

3.
bez opłat
bez opłat
bez opłat
Stosownie do zawartych porozumień zgodnie
z informacją w odrębnych komunikatach
wywieszanych w BSZP i Oddziałach

bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat
każda kolejna - 0,50
pięć dyspozycji w miesiącuw miesiącu kalendarzowym bez opłat
każda kolejna - 3,70

Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku
Za sporządzenie odpisu obrotów
Dokonywanie stałych zleceń*

7.

bez opłat
bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącuw miesiącu kalendarzowym bez opłat
każda kolejna - 3.50

a) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
8.

Za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET

9.

Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku
Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom rachunków
a) za wydanie na wniosek Klienta pojedyńczego blankietu czeku gotówkowego
b) za potwierdzenie każdego czeku
Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Realizacja dyspozycji spadkobierców
Za sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda
Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
Działania BSZP podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Za dokonanie blokady
Za sporządzenie odpisu - wyciągu
Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku
Za likwidację rachunku
Polecenie zapłaty*:
1) Realizacja polecenia zapłaty - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

23.
24.

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat

2) Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika
Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Przekazanie środków z lokaty na rachunek bankowy prowadzony:
a) w BSZP
b) w innym banku
Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji
zamieszczonej na dokumencie wpłaty

ROZDZIAŁ 2
Karty płatnicze
Wyszczególnienie
Lp.
1.
2.
Wydanie karty
1. 1) Posiadaczowi / Współposiadaczowi
2) Pełnomocnikowi
2. Używanie karty
3. Ekspresowe wydanie karty
4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
5. Zastrzeżenie i zablokowanie karty
6. Wydanie duplikatu karty
7. Odblokowanie karty
8. Zmiana limitu karty
9. Miesięczne zestawienie transakcji
10. Wznowienie karty po upływie terminu ważności
11. Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB

12.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat każda kolejna - 1,50

21.

22.

bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącuw miesiącu kalendarzowym bez opłat
każda kolejna - 25,00

Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
Rozpatrzenie reklamacji klienta
Zmiana kodu PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Wydanie nowego PIN-u na żądanie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Odblokowanie hasła w usłudze 3D

bez opłat
bez opłat
bez opłat

Visa zbliżeniowa
3.

Mastercard zbliżeniowa
4.

bez opłat
bez opłat
bez opłat
30 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
30 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiacu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 3 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiacu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 2% min. 5,00 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 3% min. 5,00 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 2% min. 5,00 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 3% min. 10,00 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 3 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiacu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 2% min. 5,00 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 3% min. 5,00 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 2% min. 5,00 zł
pięć rozliczeniowych wypłat w
miesiącu kalendarzowym bez opłat
kolejne - 3 % min. 10,00 zł
bez opłat
bez opłat

5 zł / 01.12.2021- 4,50 zł
7 zł
6 zł

5 zł / 01.12.2021- 4,50 zł
7 zł
6 zł

bez opłat / 01.12.2021- 0,50 zł
1 zł / 01.12.2021- 1,50 zł
2 zł
bez opłat
bez opłat

bez opłat / 01.12.2021- 0,50 zł
1 zł / 01.12.2021- 1,50 zł
2 zł
bez opłat
bez opłat

ROZDZIAŁ 3
Bankowość internetowa
Lp. Wyszczególnienie
1.
1.

Dostęp do bankowości elektronicznej

2.

Za przelewy *

2.

3.

Za zlecenie płatnicze EXPRESS ELIXIR w systemie eBankNet

4.
5.
6.
7.

Za zlecenie płatnicze w ramach usługi Paybynet
Zablokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
Odblokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
Za wygenerowanie nowego hasła w bankowości elektronicznej na wniosek klienta

* Opłata wliczana do limitu 5 bezpłatnych transakcji, o których mowa w art. 59ie ust. 2 ustawy o usługach płatniczych

3.
bez opłat
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat
każda kolejna - 0,99
pięć dyspozycji w miesiącu kalendarzowym bez opłat
każda kolejna - 6,00
bez opłat
bez opłat
12 zł
12 zł

Załącznik do uchwały Zarządu BSZP
Nr 32/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM

ROZDZIAŁ 1
Obrót oszczędnościowy - Konto dla Młodych
L.p Wyszczególnienie
1.
2.
1. Otwarcie rachunku:
2. Za prowadzenie rachunku:
3. Wpłaty i wypłaty
Za przelewy:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP (wewnętrzne):
4. a) na rachunki klienta (właściciela rachunku z którego dokonywany jest przelew)
b) na rachunki innego kontrahenta
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku
Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku
6. a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
Dokonywanie stałych zleceń
7. a) zlecenie jednorazowe
b) zlecenia pozostałe
c) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
8. Za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET
Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku terminowej
9. lokaty oszczędnościowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ROR
i rachunku oszczędnościowego "Wpłacaj i wypłacaj"
Za sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda
10.
Uwaga: opłata będzie pobierana z dniem zawarcia umowy ramowej
11. Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
12. Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
13. Działąnia BSZP podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
14. Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) lub
rachunku oszczędnościowego ,,Wpłacaj i wypłacaj" na podstawie umowy zawartej z klientem po podaniu hasła
Polecenie zapłaty:
15. 1) Realizacja polecenia zapłaty - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
2) Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
16. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
17. Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji
zamieszczonej na dokumencie wpłaty

Stawka podstawowa

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

3.

4.
bez opłat
bez opłat
bez opłat

5.

bez opłat
15 zł + VAT
5 zł
10 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
25 zł
bez opłat
3 zł miesięcznie
bezpłatnie
10 zł za każdą dyspozycję
20 zł za każdą dyspozycję
2 zł miesięcznie
bez opłat
bez opłat
25 zł
5 zł

ROZDZIAŁ 2
Karty płatnicze
I.
Wydawanie i obsługa kart
Lp. Wyszczególnienie
1.
2.
1. Wydanie karty
Używanie karty
2. Uwaga: prowizji nie pobiera się za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc używania karty
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ekspresowe wydanie karty
Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
Zastrzeżenie i zablokowanie karty
Wydanie duplikatu karty
Odblokowanie karty
Zmiana limitu karty
Miesięczne zestawienie transakcji
Wznowienie karty po upływie terminu ważności
Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)
6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
Rozpatrzenie reklamacji klienta
Zmiana PIN w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Wydanie nowego PIN-u na żadanie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
Odblokowanie hasła w usłudze 3D
Aktywacja BLIK
Użytkowanie BLIK

Visa młodzieżowa
od 13 lat do 18 lat

3.
bez opłat

Visa młodzieżowa
od 18 lat do 26 lat

Mastercard

4.
bez opłat

bez opłat

5 zł miesięcznie

5 zł miesięcznie

5 zł miesięcznie

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
2% min. 5 zł
3% min. 5 zł
2% min. 5 zł
3% min. 10 zł
3%
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
2% min. 5 zł
3% min. 5 zł
2% min. 5 zł
3% min. 10 zł
3 zł
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
2% min. 5 zł
3% min. 5 zł
2% min. 5 zł
3% min. 10 zł
bez opłat
bez opłat

3,5 zl / 01.12.2021 - 4,50 zł 3,5 zl / 01.12.2021 - 4,50 zł 3,5 zl / 01.12.2021 - 4,50 zł
7 zł
7 zł
7 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat
1zł / 01.12.2021 - 0,50 zł
1,50 zł
1,5 zł / 01.12.2021 - 1 zł
bez opłat

1zł / 01.12.2021 - 0,50 zł
1,50 zł
1,5 zł / 01.12.2021 - 1 zł
bez opłat
bez opłat
bez opłat

1zł / 01.12.2021 - 0,50 zł
1,00 zł
1,5 zł / 01.12.2021 - 1 zł
bez opłat

Stawka podstawowa

Stawka minimalna

Stawka maksymalna

3.

4.
bez opłat

5.

ROZDZIAŁ 3
Bankowość internetowa
Lp. Wyszczególnienie
2.
1.
1. Dostęp do bankowości elektronicznej:
Za przelewy:
2. 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
3. Za zlecenie płatnicze EXPRESS ELIXIR w systemie eBankNet
4. Za zlecenie płatnicze w ramach usługi Paybynet
5. Zablokowanie dostępu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
6. Odblokowanie dostępu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
7. Za wygenerowanie nowego hasła w bankowości elektronicznej na wniosek klienta

bez opłat
0,26 zł
6,00 zł
bez opłat
10 zł
12 zł
12 zł

CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM

Załącznik do uchwały Zarządu BSZP
Nr 32/2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r.

ROZDZIAŁ 1
KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE, PORĘCZENIA
Lp. Wyszczególnienie
1.

2.
Prowizja od kwoty przyznanego i przedłużonego kredytu:
1) obrotowego na działalność gospodarczą lub rolniczą:
a) z terminem spłaty do 1 roku
b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
b) z terminem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat

Stawka podstawowa

Stawka minimalna

3.

4.

Stawka
maksymalna
5.

Nowy klien 3,00% / 2,00%***
Stały klient 2,75% / 2,60%****
Nowy klient 3,5% / 2,00%***
Stały klient 3,25% / 2,60%****
Nowy klient 4,00% / 2,00%***
Stały klient 3,75% /2,60%****

2) inwestycyjnego na działalność rolniczą i gospodarczą:
a) z terminem spłaty do 1 roku
b) z terminem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat
c) z terminem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat
d) z terminem spłaty powyżej 5 lat
3) Kredytu Agrolinia (za uruchomienie oraz coroczne korzystanie z kredytu )
4) Kredytu dla wspólnot mieszkaniowych
5) Kredytu konsolidacyjnego dla osób prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą:
6) Kredytu rewolwingowego, kredytu inwestycyjno-obrotowego
7) Kredytu inwestycyjnego dla firm leasingowych, kredytu unijnego, kredytu hipotecznego
a) z terminem spłaty do 5 lat
b) z terminem spłaty powyżej 5 lat
8) Kredytu w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców (za udzielenie i coroczne korzystanie z kredytu)
a) do kwoty 1 zł mln włącznie
b) kwota powyżej 1 mln zł
9)Kredytu w rachunku bieżącym dla rolników
10) Kredytu preferencyjnego z AR i MR :
a) inwestycyjnego
b) klęskowego
c) na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych
d) obrotowego z linii KSP
d) inwestycyjnego z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników MRcsk
d) na
inwestycyjnego
ponowne uruchomienie
z częściowąprodukcji
spłatą kapitału
świń zaprzestanej
na zakup użytków
w związku
rolnych
z ASF
przez
- linia
młodych
KPS rolników MRcsk
11) Kredytu gotówkowy " kredyt EKO I"
12) Okolicznościowych
13) Kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (za udzielenie oraz coroczne odnowienie)
14) Kredytu gotówkowego dla pracowników sektora finansowego II
15) Kredytu gotówkowego - Spokojny Kredyt II
16) Pożyczka hipoteczna PLUS
a)
przy posiadaniu czynnego rachunku
b) w pozostałych przypadkach
17) Kredytu gotówkowego " Super Okazja II"
a) z terminem spłaty do 3 lat
b) z terminem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat
c) z terminem spłaty powyżej 5 lat
18) Kredytu na cele mieszkaniowe
19) Kredytu konsolidacyjnego dla klienta indywidualnego
20) Kredyt konsumpcyjnego zabezpieczonego hipotecznie
a) z terminem spłaty do 3 lat
b) z terminem spłaty powyżej 3 lat do 5 lat
c) z terminem spłaty powyżej 5 lat
21) kredyt na cele mieszkaniowe*

Nowy klient 3,00% / 2,00%***
Stały klient 2,75% /2,60%****
Nowy klient 3,50% /2,00%***
Stały klient 3,25% /2,60%****
Nowy klient 4,00% / 2,00%***
Stały klient 3,75% /2,60%****
Nowy klient 4,50% /2,00%***
Stały klient 4,25% /2,60%****
1,00%
5,00%
6,00%
3,00%
3,00%
4,00%
1,50%
1,50%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
1,50%
2,00%
2,00%
2%*
wg uchwały
3,00%
1,00%
1,00%
3,00%
5,00%
Nowy Klient 4,50%
Stały Klient 4,00%
Nowy Klient 5,00%
Stały Klient 4,50%
Nowy Klient 5,50%
Stały Klient 5,00%
0,00%*****
Nowy klient 2,80%
Stały Klient 1,80%
6,00%
Nowy Klient 4,50%
Stały Klient 4,00%
Nowy Klient 5,00%
Stały Klient 4,50%
Nowy Klient 5,50%
Stały Klient 5,00%
0,00%

*oferta promocyjna kredytu dla klientów nabywających nierucjchomości od deweloperów współpracujących z BSZP

2. Prowizja od kwoty przyznanej pożyczki hipotecznej dla klienta indywidualnego
Opłata przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu (pożyczki) za przygotowanie
i zawarcie umowy kredytu (pożyczki):
3. 1) kredyt konsumencki gotówkowy (z wyjątkiem kredytu w ROR), kredyt na cele mieszkaniowe
2) kredyt dla pracowników sektora finansowego
3) kredyty preferencyjne z ARiMR
4) pozostałe kredyty oraz pożyczka hipoteczna dla klienta indywidualnego
5) kredyt na cele mieszkaniowe*

Nowy Klient 6,00%
Stały Klient 5,50%

1,50%
0,50%
0,00%
1,50%
1,50%

30 zł
50 zł

* oferta promocyjna kredytu dla klientów nabywających nieruchomości od deweloperów współpracujących z BSZP

Opłata za czynności związane ze zmianą warunków spłaty
4. z tytułu udzielonego kredytu (pożyczki)
Opłata za czynności związane ze zmianą na wniosek klienta warunków umowy
5. kredytu (pożyczki) (z wyjątkiem zmiany warunków spłaty należności z tytułu
udzielonego kredytu (pożyczki))
6. Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie zlecenia udzielenia gwarancji (poręczenia) - od udzielonej kwoty (nie
dotyczy gwarancji udzielonej w ramach umowy limitu)
7. Prowizja za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres funkcjonowania gwarancji (poręczenia) - od udzielonej
kwoty (nie dotyczy gwarancji udzielonej w ramach umowy limitu)
8. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy gwarancji (poreczenia) - od udzielonej kwoty
9. Prowizja od kwoty zwiększającej przyznaną gwarancję (poręczenie)
10. Opłata za wysłanie zawiadomienia o żądaniu zapłaty (roszczenia) w ramach gwarancji (poręczenia)
11. Prowizja za zawarcie umowy limitu gwarancji - od kwoty udzielonego limitu
12. Prowizja za zwiększenie limitu gwarancji w trakcie umowy - od kwoty różnicy między nowym limitem a
Opłata za wydanie na wniosek Klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów
13. bankowych i innych tytułów oraz zaświadczenia, że Klient figuruje / nie figuruje jako dłużnik
14. Opłata za wydanie kserokopii umowy o kredyt (pożyczkę, gwarancję, poręczenie, debet)
Opłata za przygotowanie i wysłanie upomnienia (od każdego egzemplarza)
15.
oraz wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub rat kredytu/pożyczki
Uwaga: opłaty nie pobiera się od kredytów konsumenckich udzielonych od dnia 11 marca 2016 r.oraz kredytów i pożyczek zabezpieczonych
klientom indywidualnym udzielanych od 24.07.2017 r. zabezpieczonych hipotecznie klientom indywidualnym udzielanych od dnia
16. hipotecznie
Sporządzenie
wniosku o wykreślenie z hipoteki

17. Opłata za sporządzenie uzasadnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy
18. Wydanie opinii o Kliencie
19. Inne zaświadczenie
20. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej (zdolności kredytowej)
21. Opłata za inspekcję nieruchomości w przypadku zmiany warunków umowy
22. Opłata za zgłoszenie weksla stanowiacego zabezpieczenie kredytu do egzekucji
23. Opłata za uruchomienie II i kolejnej transzy każdorazowo przed wypłatą transzy
24. Opłata za przypomnienie klientowi o dostarczeniu dokumentów będących przedmiotem monitoringu
25. Opłata za przejęcie długu
26. Opłata za udzielenie promesy

2,0 % kwoty należności
objętej zmianą
warunków spłaty

50 zł

1 000 zł

500 zł
3,00%

100 zł

2,00%

100 zł

0,50%
0,50%
20 zł lub faktyczne koszty

2%
2%

100 zł
50 zł

100 zł + VAT
50 zł
w wysokości rzeczywiście
poniesionych kosztów nie
więcej niż 10 zł
50 zł + VAT
0,1% od kwoty
kredytu/pożyczki + VAT
100 zł + VAT
50 zł + VAT
500 zł + VAT
300 zł
25 zł
klient instytucjonalny 300 zł
klient indywidualny 200 zł
50 zł
200 zł
0,2% od kwoty kredytu

nie mniej
niż 100 zł + VAT

nie mniej niż 500 zł

Uwaga
Prowizje i opłaty dla klientów ubiegających się o kredyt w rachunku bieżącym "Wiele za Niewiele", obowiązują według stawek Pakietu Standardowego
*0 przy otwarciu Konta TAK! Lub posiadaniu konta TAK!

*** w okresie promocji, tj. od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. - prowizja w wysokości 2% - dla klientów pod warunkiem posiadania średnich miesięcznych obrotów w wysokości min. 2 000,00 zł (średnia z ostatnich 3 miesięcy) lub założą konto i będą mieli wpływ min. 2 000,00 zł ( średnia z ostatnich 3 miesięcy, przedstawią historię rachunku z innego banku) oraz wykupią ubezpieczenie na życie kredytobiorcy
**** w okresie promocji, tj. od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r. prowizja w wysokości 2,60% - dla klientów pod warunkiem posiadania średnich miesięcznych obrotów min. 2 000,00 zł lub założą konto i będą mieli wpływ min. 2 000,00 zł (średnia z ostatnich 3 miesięcy, przedstawią historię rachunku z innego banku)
***** promocja dla klientów pod warunkiem posiadania średnich miesięcznych obrotów w wysokości min. 2.000,00 zł (średnia z ostatnich 3 miesięcy) lub założą i będą mieli wpływ minimum 2.000,00 zł (średnia z ostatnich 3 miesięcy przedstawią historę rachunku z innego banku) wraz z kartą I bankowością elektroniczną

Załącznik do uchwały Zarządu BSZP
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CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM
ROZDZIAŁ 1
Obrót oszczędnościowy - Pakiet Konto TAK!
L.p Wyszczególnienie

Stawka
minimalna
4.

Stawka podstawowa

1.
2.
1. Otwarcie rachunku
Za prowadzenie rachunku
2.
Uwaga: opłaty nie pobiera się za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc korzystania z rachunku
3. Wpłaty i wypłaty
Za przelewy:
1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP (wewnętrzne):
4. a) na rachunki klienta (właściciela rachunku z którego dokonywany jest przelew)
b) na rachunki innego kontrahenta
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
5. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku

3.

bez opłat
bez opłat
12 zł od każdego zlecenia
15 zł + VAT
5 zł
10 zł

12,0 zł
1,5 zł
bez opłat
2 zł za każdą dyspozycję
60 zł
bez opłat

9. Dokonanie adnotacji o zmianie adresu zamieszkania posiadacza rachunku
Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie
10. przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci
Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej Banku
w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy
11. Realizacja dyspozycji spadkobierców
12. Za sporządzenie wyciągu po każdej zmianie salda
Uwaga: opłata będzie pobierana z dniem zawarcia umowy ramowej
13. Sporządzenie wyciągu raz w miesiącu
14. Ustanowienie, odwołanie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem
15. Działania BSZP podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu
podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy
Za dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu:
16. a) zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank
b) potwierdzonego czeku przy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (TAK!)
Za sporządzenie odpisu:
17. a) wyciągu z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (TAK!)
b) jednego dowodu wyciągu
Uwaga: za poprzedni rok pobiera się opłatę podwyższoną o 50% stawki podstawowej
18. Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie rachunku na podstawie umowy zawartej z klientem po podaniu hasła
19. Za likwidację rachunku
Polecenie zapłaty:
20. 1) Realizacja polecenia zapłaty - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
2) Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika - opłatę pobiera się z rachunku dłużnika
21. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie
Przekazanie środków z lokaty na rachunek bankowy prowadzony:
22. a) w BSZP
b) w innym banku
23. Powiadomienie o zwrocie wpłaty na rachunek bankowy w innym banku z powodu błędnej dyspozycji
zamieszczonej na dokumencie wpłaty

2.

2.
Uwaga: prowizji nie pobiera się za pierwszy i ostatni niepełny miesiąc używania karty
3. Ekspresowe wydanie karty
4. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej
5. Zastrzeżenie i zablokowanie karty
6. Wydanie duplikatu karty
Uwaga: prowizji nie pobiera się w przypadku wydania duplikatu karty z przyczyn nie leżących po stronie klienta
7. Odblokowanie karty
8. Zmiana limitu karty
9. Miesięczne zestawienie transakcji
10. Wznowienie karty po upływie terminu ważności
11. Transakcje bezgotówkowe
Opłata za wypłatę gotówki:
1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych
2) w kasach banków SGB
12. 3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2
5) w bankomatach za granicą na terenie EOG (transgraniczna transakcja płatnicza)
6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG
13. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
14. Rozpatrzenie reklamacji klienta
Zmiana kodu PIN w bankomatach:
15. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
16. Wydanie nowego PIN-u na żądanie klienta
Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
17. 1) banków SGB
2) innych, niż wskazane w pkt 1)
18. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
19. Odblokowanie hasła w usłudze 3D
20. Aktywacja BLIK
21. Użytkowanie BLIK

5.

bez opłat

Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku
6. a) za bieżący rok
b) za każdy poprzedni rok
Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek
Dokonywanie stałych zleceń od każdej operacji
a) zlecenie jednorazowe
7. b) zlecenia pozostałe
c) na poczet spłat kredytów (rat kapitałowo-odsetkowych) zaciągniętych w BSZP
d) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego/ odwołanie zlecenia stałego
8. Za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET

ROZDZIAŁ 2
Karty płatnicze
Lp. Wyszczególnienie
1.
Wydanie karty:
1. 1) Posiadaczowi / Współposiadaczowi
2) Pełnomocnikowi
Używanie karty

Stawka maksymalna

0 zł
5 zł
opłata nie będzie pobierana przy wpływie min. 1000 zł miesięcznie na konto

20 zł
50 zł od każdego spadkobiercy
3 zł miesięcznie
bezpłatnie
10 zł za każdą dyspozycję
20 zł za każdą dyspozycję
20 zł
10 zł
5,00 zł
2,00 zł
2 zł miesięcznie
bez opłat
1,5 zł od każdej operacji
3 zł od każdej operacji
25 zł
bez opłat
10 zł
5 zł

Mastercard zbliżeniowa

Visa zbliżeniowa
3.

4.

0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
w
przypadku
dokonania
minimum jednej
w przypadku dokonania minimum
jednej transakcji bezgotówkowej kartą transakcji bezgotówkowej kartą w miesiącu
kalendarzowym, w przeciwnym wypadku 7
w miesiącu kalendarzowym, w
zł
przeciwnym wypadku 7 zł
45 zł
45 zł
15 zł
15 zł
bez opłat
bez opłat
10 zł

10 zł

10 zł
5 zł
bez opłat
15 zł
bez opłat

10 zł
5 zł
bez opłat
15 zł
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
2% min. 5 zł
3% min. 5 zł
2% min. 5 zł
3% min. 10 zł
3%
bez opłat

bez opłat
3,00 zł
2% min. 5 zł
3% min. 5 zł
2% min. 5 zł
3% min. 10 zł
bez opłat
bez opłat

5 zł / 01.12.2021- 4,50 zł
7 zł
6 zł

5 zł / 01.12.2021- 4,50 zł
7 zł
6 zł

1 zł / 01.12.2021- 0,50 zł
1,50 zł
0 zł / 01.12.2021- 1 zł
10 zł

1 zł / 01.12.2021- 0,50 zł
1,50 zł
0 zł / 01.12.2021- 1 zł
10 zł
bez opłat
bez opłat

ROZDZIAŁ 3
Bankowość internetowa
Lp. Wyszczególnienie

Stawka podstawowa
2.

1.
1. Dostęp do bankowości elektronicznej (od każdego rachunku):
Za przelewy:
2. 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BSZP
2) na rachunki bankowe prowadzone przez inne banki:
3. Za zlecenie płatnicze EXPRESS ELIXIR w systemie eBankNet
4. Za zlecenie płatnicze w ramach usługi Paybynet
5. Zablokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
6. Odblokowanie dostepu do rachunku w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
7. Za wygenerowanie nowego hasła w bankowości elektronicznej na wniosek klienta
8. Opłata za przekazywanie haseł SMS
Dokonywanie stałych zleceń od każdej operacji *
a) zlecenie jednorazowe
9. b) zlecenia pozostałe
c) odwołanie zlecenia stałego
d) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego
Powiadamianie SMS opłata miesięczna *
a) Pakiet Informacyjny (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o wysokości salda na rachunku
10.
b) Pakiet Bezpieczeństwa (SMS-y wysyłane automatycznie), w skład którego wchodzą:
- powiadomienie o udanym i nieudanym zalogowaniu do bankowści elektronicznej (kanału WWW)
- potwierdzenie transakcji kartowej
* opłaty będą realizowane po wprowadzeniu uslugi

Stawka
minimalna

Stawka maksymalna

4.

5.

3.
0 zł miesięcznie
bez opłat
0,50 zł
6,00 zł
bez opłat
10 zł
12 zł
12 zł
2 zł miesięcznie
0,5 zł
0,5 zł
bez opłat
bez opłat

10 zł miesięcznie

15 zł miesięcznie
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CZĘŚĆ II. STAWKI W OBROCIE KRAJOWYM
ROZDZIAŁ 1
Inne czynności
Lp.

Wyszczególnienie

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Stawka
podstawowa
3.

Prowizje od wpłat gotówkowych*:
1) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BSZP
0,30%
*Uwaga: prowizje pobiera się od wpłacającego lub posiadacza
rachunku stosownie do zawartej umowy
Prowizje od wypłat gotówkowych*:
1) nie zgłoszonych z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej 30.000 zł
0,70%
z rachunków bankowych prowadzonych w BSZP
Za realizację zleceń płatniczych w systemie SORBNET
Obsługa weksli:
100 zł
a) przedstawienie weksla do zapłaty
Uwaga: opłata pobierana jest przez BSZP (w sytuacji, w której jest domicyliantem) od głównego dłużnika wekslowego
50 zł
b) złożenia weksla
Uwaga: opłatę pobiera dokonujący oceny weksla, od podawcy weksla
c) przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem ppkt d
2 % sumy wekslowej
Uwaga: prowizję pobiera się od podawcy weksla
d) za przyjęcie do dyskonta weksla wystawionego w związku z udzieleniem kredytu
1,00 % sumy
na skup i zapasy płodów rolnych zgodniez odpowiednim Rozporządzeniem Rady Ministrów
wekslowej
Uwaga: w przypadku ponownego wystawienia weksla z równoczesną spłatą poprzedniego prowizji nie pobiera się
e) przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa
50 zł
Uwaga: opłatę pobiera się od głównego dłużnika wekslowego
f) zgłoszenie weksla do protestu
2% sumy wekslowej
Uwaga: opłatę pobiera się od podawcy weksla
Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadacza rachunku i ustanowionych
15 zł
pełnomocników, pozostających w aktach Banku - przy zmianie pełnomocników
Wyjasnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych:
- do 3 miesięcy
15 zł
- powyżej 3 miesięcy
30 zł
Opłaty za przechowywanie w depozycie bankowym:
1) od każdego depozytu
a) dziennie
5 zł
b) miesięcznie
20 zł
c) rocznie
50 zł
2) depozyty urzędu gminy (klucze) od każdego depozytu
2 zł
a) dziennie
10 zł
b) miesięcznie
50 zł
c) rocznie
50 zł
Opłata za wydanie opinii za depozyt bankowy
Opłata za udzielenie innym bankom informacji o których mowa w art. 105 Prawa bankowego
50 zł
Opłata za kserokopię 1 strony
1 zł + VAT
Opłata za przesłanie telefaxu - na terenie kraju:
1) za pierwszą stronę
5 zł + VAT
2) za każdą nastepną stronę
1 zł + VAT
Opłata za przesłanie telefaxu - za granicę:
1) za pierwszą stronę
10 zł + VAT
2) za każdą nastepną stronę
5 zł + VAT
Opłata za przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną:
1) za pierwszą stronę
5 zł + VAT
2) za każdą nastepną stronę
1 zł + VAT
Opłata za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach
30 zł
Opłata za przelew wewnętrzny/wychodzący z konta 291-11 na rachunek klienta
0,50%
Opłata za wypłatę z konta 291-11 na rachunek klienta
0,50%
Przyjęcie zgłoszenia utraty dowodu tożsamości i wykonanie zastrzeżenia
30 zł
Odwołanie zastrzeżenia dowodu tożsamości
30 zł

Stawka
minimalna
4.
6,00 zł

Stawka maksymalna
5.
250 zł

1 000 zł
25,00 zł

3,50 zł
5,00 zł

250 zł
250 zł

