
1. Otwarcie rachunku ROR. bez opłaty

2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie):

 - STANDARD ,  2 zł  95 gr 

-  EKSTRA,  3 zł 20 gr  

-  SUPER. 6 zł

3. Wpłata gotówki na rachunek w placówce Banku. bez opłaty

4. Wypłata gotówki z rachunku w placówce Banku. bez opłaty

5. Złożenie dyspozycji przelewu środków z rachunku (ELIXIR):

- w formie papierowej,  3 zł 

- w systemie bankowości internetowej. bez opłaty

6. Dyspozycja szybkiego przelewu SORBNET 2:

- w formie papierowej, 28 zł

- w systemie bankowości internetowej. 25 zł

6a . Dyspozycja szybkiego przelewu w systemie BlueCash:

- w systemie bankowości internetowej. 3 zł 50 gr

Uwaga: minimalna kwota przelewu to 0,01 PLN a maksymalna to 20.000,00 PLN.

7. Realizacja stałego zlecenia:

a) dla rachunku STANDARD i EKSTRA,  3 zł 

b) dla rachunku SUPER:

     - w formie papierowej,  3 zł 

     - w systemie bankowości internetowej . bez opłaty

8. Przyjęcie, odwołanie lub modyfikacja (zmiana) stałego zlecenia w placówce 

Banku.
5 zł

9. Realizacja polecenia zapłaty:

a) dla rachunku STANDARD i EKSTRA, 1 zł

b) dla rachunku SUPER. bez opłaty

10. Przyjecie, odwołanie, modyfikacja (zmiana) lub aktualizacja polecenia zapłaty w 

placówce Banku.
5 zł

11. Wysłanie zawiadomienia o niezrealizowaniu przez BS stałego zlecenia lub 

polecenia zapłaty.
10 zł 

12. Wydanie jednego blankietu czekowego. 2 zł

13. Sporządzenie odpisów dokumentów księgowych:

- dyspozycji klienta z rachunku bankowego, 5 zł

- wyciągu bankowego z rachunku, 10 zł

- umowy rachunku bankowego, 5 zł za każdą stronę

- pozostałych dokumentów. 10 zł

14. Wydruk z historii rachunku. 5 zł za każdy rozpoczęty rok

15. System EBO (Elektroniczna Bankowość Internetowa ON-line) :                                                                                                                                

a) udostępnienie, aplikacja i użytkowanie, bez opłat

b) pomoc techniczna - telefoniczna, internetowa, bez opłat

c) doładowanie GSM, bez opłat

d) SMS;                      - kody jednorazowe, bez opłat

                                     - pozostałe, 30 gr za każdy SMS 

e) odblokowanie hasła dostępu do systemu EBO, 5 zł

f) inne usługi. opłata wg umowy

16. Usługa SMS ECOD:

a) udostępnienie, bez opłat

b) pomoc techniczna, bez opłat

c) opłata za SMS, 30 gr za każdy SMS 

d) zmiana konfiguracji usługi. 2 zł

17. Zmiana karty wzorów podpisów. 10 zł

18. Likwidacja rachunku ROR. 0 zł/10 zł*
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(* opłatę pobiera się, jeżeli rachunek zostanie zlikwidowany w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy)

         TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA POSIADACZY ROR  W  BS 

GORZYCE

I. OPŁATY PODSTAWOWE

- tekst jednolity -



1. Wydanie nowej  karty płatniczej. bez opłat

2. Wznowienie karty płatniczej. bez opłat

3. Opłata miesięczna za posiadanie karty-od każdej wydanej karty do rachunku.                                                                                                                                         2 zł 65 gr

4. Usługa Cash back. 0 zł

5. Transakcje bezgotówkowe. 0 zł

6. Wpłaty gotówki:

a) kartą we wpłatomacie BS Gorzyce, 0 zł

b) kartą w innych wpłatomatach w kraju. 0 zł

7. Wypłaty  gotówki:

a)  kartą z własnego bankomatu, bankomatu banku zrzeszającego i zrzeszonych w 

nim banków spółdzielczych oraz innych bankach krajowych i terminalach POS, 

zgodnie z zawartymi umowami

bez opłat

b)  w innych bankomatach w kraju i w placówkach Poczty Polskiej, 4 zł

c)  w bankomatach akceptujących kartę za granicą,    4 zł 
0)

d)  w punktach akceptujących kartę za granicą bez opłat 
0)

8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym bankomacie. 2 zł

9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres 

przez niego wskazany.

5 zł

10. Zmiana danych posiadacza karty. 5 zł

11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek posiadacza karty. 5 zł

12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty. 0 zł

13. Zmiana limitów na karcie. 0 zł

14. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty. 1.000 zł

1. Opłata za usługę BLIK. 0 zł

2. Transakcje realizowane za pośrednictwem usługi BLIK:

a) transakcje bezgotówkowe; 0 zł

b) wypłata gotówki w bankomatach:

1)z własnego bankomatu oraz we wskazanych bankomatach Grupy BPS 0 zł

 i innych banków krajowych, zgodnie z zawartymi umowami
1)

,

2)w innych bankomatach w kraju. 4 zł

opłata od transakcji lub zlecenia

A. Realizacja (skup) przelewów w obrocie dewizowym :

1. Przelewy otrzymane w obrocie dewizowym:

a) z banków krajowych 10 zł

b) z banków zagranicznych w ramach EOG* w walucie EUR 0 zł

* EOG -  Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący kraje Unii Europejskiej oraz 

                  Norwegię, Islandię i Lichtenstein.

c) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 17 zł

d) z banków zagranicznych spoza EOG 17 zł

2. Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalno-rentowego 30 zł

3.

Zlecenie poszukiwania przelewu w obrocie dewizowym/ postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta.                                                               

Uwaga:  opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku.

75 zł + koszty banków trzecich                                     
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1)
 Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku.

II.   KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA.

III. OBRÓT DEWIZOWY

0) 
D la wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  przy stosowaniu 

kursu własnego VISA powiększonego o 3% w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty.

IIa. USŁUGA BLIK.



B. Realizacja (sprzedaż) przelewów w obrocie dewizowym:

1. Polecenie przelewu SEPA 
1) 

:

a) do banków krajowych 12 zł

b) do banków zagranicznych 3 zł

2. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 
3)

28 zł

3. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych)/ Polecenie 

wypłaty
2,3,4)

:
35 zł

4. Polecenie przelewu w walucie obcej pomiędzy rachunkami prowadzonymi w 

Grupie BPS.

10 zł

5. Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym ("pilnym") w EUR, USD, 

GBP, PLN                                                                                              
100 zł

6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego polecenia przelewu, wykonane na 

zlecenie Klienta.

75 zł + koszty banków trzecich                                       

7. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 

w obrocie dewizowym.                                                                                                                

Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.

15 zł

8. Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR. 70 zł

9. Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym. 75 zł + koszty banków trzecich                                       

1. Prowizje od udzielonych kredytów.
od 0,1% do 5,0%                                                               

według "Tabeli prowizji od kredytów"

2. Sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. 100 zł

3. Za sporządzenie odpisu (kserokopii) umowy kredytowej lub innej umowy będącej 

prawnym zabezpieczeniem kredytu:

- do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 20 zł

- powyżej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 40 zł

4. Przyjęcie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci. 50 zł

5. Odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci. 20 zł

6. Realizacja spadku na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub zarejestrowanego 

aktu poświadczenia dziedziczenia.

20 zł                                                                                       

(opłata od każdego spadkobiercy)

7.  (usunięto) 

8. Przyjęcie pełnomocnictwa na rzecz innych podmiotów. 200 zł

9. Dokonanie blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym lub cesji praw 

do środków pieniężnych zgromadzonych na książeczce oszczędnościowej (za 

każdy rachunek lub książeczkę) na rzecz:

-   BS Gorzyce,                                                                                                                                                                                                        bez opłaty

-  innego podmiotu.                                                                                                                                                                                                      200 zł

10. Wydanie opinii bankowej lub zaświadczenia (na wniosek klienta).  od 30 zł do 150 zł                                                                        

w zależności od złożoności informacji

11. Zastrzeżenie dowodu osobistego lub innego dokumentu bądź odwołanie wcześniej 

dokonanego zastrzeżenia.

25 zł

12. Wysłanie wyciągu/wyciągów (jeden raz w miesiącu) listem poleconym. 10 zł 

13. Dodatkowe potwierdzenie przez bank zrealizowanej transakcji. 5 zł

14. Wysłanie upomnienia/wezwania/monitu/ o zapłatę zaległości. 15 zł

Niniejsza tabela obowiązuje od 1lipca 2020 r.*

ZARZĄD BANKU
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* tabela została uzupełniona o Rozdział IIa. USŁUGA BLIK., który obowiązuje od dnia 31 sierpnia 2020r. 

1)  Polecenie przelewu SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które 

podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki:

· bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie 

internetowej Banku BPS www.bankbps.pl

IV. POZOSTAŁE OPŁATY I PROWIZJE

2)  Polecenie wypłaty - skierowana do 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)

·  waluta transakcji EUR;

·  dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

· koszty "SHA";

· przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

4) Polecenie przelewu w walucie obcej -  usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku 

płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro.

3) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 8 w przypadku opcji kosztowej "OUR".


