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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

 
 
1. „Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej dla klientów indywidualnych” zwana dalej Taryfą ma 

zastosowanie do usług bankowych świadczonych przez Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej, zwany 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 zawartą umową. 

3. Opłaty za prowadzenie rachunku: 

1) pobierane są w ostatnim dniu roboczym bieżącego miesiąca – nie dotyczy rachunków bankowych: Konto dla Młodych oraz Konto 

Osobiste plus, od których opłaty pobierane są w pierwszym dniu roboczym danego miesiąca za miesiąc poprzedni; 

2) nie są pobierane w miesiącu, w którym został otwarty rachunek. 

4. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote 

polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 

5. 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. 

6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 

7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji 

i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg 

analogicznych zasad. 

8. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez 

banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie 

i telekomunikacyjne. 

9. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, 

opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 

10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 

11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, 

bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 

12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży 

produktu/usługi, której dotyczy. 

13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów 

zawieranych z Bankiem. 
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RACHUNKI BANKOWE 

 
TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Opłata za prowadzenie rachunku: miesięcznie 0 zł 0 zł 5 zł 0 zł2a)/7 zł 20 zł 0 zł 

3. Likwidacja rachunku: 

3.1 w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia 
jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.2 po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4. System bankowości internetowej: 

4.1 dostęp do systemu5) jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 
miesięcznie zbiorczo 

za każdy SMS 
wysłany przez Bank 

0,10 zł 0,10  zł 0,10  zł 0,10  zł 0 zł 0 zł 

5. smsBanking: 

5.1 
udzielenie informacji o rachunku oraz o zdarzeniach na 
rachunku w formie komunikatu SMS6) 

miesięcznie zbiorczo 
za każdy SMS 

wysłany przez Bank 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30  zł 0 zł 0,30 zł 

6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: 

6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło6) miesięcznie 0 zł 0 zł 2 zł 0 zł 0 zł 2 zł 

7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

7.1 dzienna wpłata gotówkowa w placówce Banku: 

7.1.1 poniżej kwoty 3 000 zł  
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.1.2 powyżej kwoty 3 000 zł  0 zł 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

7.2 dzienna wypłata gotówkowa w placówce Banku: 

7.2.1 poniżej kwoty 15 000 zł7) 
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2.2 powyżej kwoty 15 000 zł7) 0 zł 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

8. Polecenie przelewu: 

8.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

8.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł14/4 zł 0 zł14/4 zł 0 zł14/4 zł 0 zł14/4 zł 0 zł14/4 zł 0 zł4a),14/4 zł 

8.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

8.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

4 zł 5 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł4a)/4 zł 

8.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł 0 zł4a)/0,60 zł 

8.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET: 

8.3.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.3.2 w systemie bankowości internetowej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.4 Polecenie przelewu ekspresowego (BlueCash) na rachunek w innym banku krajowym: 

8.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8.4.2 w systemie bankowości internetowej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 zł 5 zł 

8.5 Polecenie przelewu Express Elixir15): 

8.5.1 w placówce Banku za przelew 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

8.5.2 w systemie bankowości internetowej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 zł 5 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA: 

9.1 w placówce Banku: 

9.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.1.2 do banków zagranicznych 4 zł 5 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

9.2 w systemie bankowości internetowej: 

9.2.1 do banków krajowych 

 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł 0,60 zł 

10. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG8): 

10.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

10.2 w systemie bankowości internetowej 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty8): 

11.1 w placówce Banku 

 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

11.2 w systemie bankowości internetowej 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 

12. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

12.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

12.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 

12.4 z banków zagranicznych spoza EOG 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 

13. Dodatkowe opłaty: 

13.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15%  min. 20 zł, 

max. 100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, 

max. 100 zł 

13.2 
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta9) 

za zlecenie 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 

13.3 
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym 
„pilnym” dostępna w EUR, USD i GBP, PLN 

od transakcji 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 

13.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR10) 

13.4.1 
przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

za przelew 

80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

13.4.2 
przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do 50 000 EUR lub ich 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

13.4.3 
przy kwotach od 50 000,01 EUR lub ich równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

13.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 

13.6 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 
 

od otrzymanego 
przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

13.7 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Czeki gotówkowe: 

14.1 
realizacja czeku gotówkowego w jednostkach BPS S.A., 
zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach 
organizacyjnych 

za czek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

14.3 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

15. Zlecenie stałe: 

15.1 rejestracja zlecenia stałego 

15.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

15.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.2 modyfikacja zlecenia stałego: 

15.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.3 realizacja zlecenia stałego: 

15.3.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł4a)/5 zł 

15.3.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł 0 zł4a)/0,60 

16. Polecenie zapłaty: 

1.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 

za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16.2 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek 
prowadzony w innym banku krajowym 

 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17. Karty płatnicze VISA Classic Debetowa11), VISA PayWave11) ,  MasterCard PayPass:    

17.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej jednorazowo  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.1.1 
Użytkowanie kart debetowych:  VISA Classic Debetowa, VISA 
PayWave, VISA Classic Instant Issue oraz MasterCard PayPass miesięcznie 0 zł 0 zł3a)/4 zł  3 zł 0 zł3b)/4 zł  0 zł 0 zł 

17.2 Wydanie duplikatu karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.3 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.4 Transakcje gotówkowe: 

17.4.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami12) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.4.2 w innych bankomatach/punktach w kraju 1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 0 zł 0 zł4b)/ 1% min. 5 zł 

17.4.3 

w bankomatach/punktach akceptujących kartę za granicą, w 
tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie 
EUR 

1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 1% min. 5 zł 0 zł 1% min. 5 zł 

17.4.4 

w bankomatach/punktach akceptujących kartę za granicą, w 
tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie 
obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 0 zł 2% min. 10 zł 

17.5 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

17.6 Sprawdzanie salda w bankomacie: 

17.6.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami12),13) 

od transakcji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.6.2 w innych bankomatach w kraju13) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

17.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

17.8 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.9 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.10 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

17.11 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18. Inne czynności - wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 

1) Poprzednia nazwa: 
a) Pakiet ROR JUNIOR, 
b) ROR, 
c) Pakiet ROR STANDARD, 
d) Pakiet ROR VIP. 

2) Opłaty za prowadzenie rachunku wynoszą 0 zł, w przypadku gdy wpływy na rachunek z miesiąca poprzedzającego pobieranie opłaty, na rachunku głównym wynoszą odpowiednio: 
a) Konto Osobiste plus – minimum 2 500 zł, w przeciwnym razie opłata 7 zł. 

3) Opłaty za Użytkowanie karty wynoszą 0 zł w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych  kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobieranie opłaty, na rachunku głównym wynoszą odpowiednio: 
a) Konto dla Młodych – minimum 5 transakcji, w przeciwnym razie opłata 4 zł, 
b) Konto Osobiste plus – transakcje na kwotę minimum 500 zł, w przeciwnym razie opłata 4 zł, 

4) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw: 
a) art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każda kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą, 
b) art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki w innych bankomatach w kraju (inne niż bankomaty Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami) w pakiet 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną 

wypłatę w miesiącu kalendarzowym w innych bankomatach w kraju (inne niż bankomaty Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami) pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą. 
5) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. 
6) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
7) Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% od kwoty przewyższającej kwotę 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 

uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% kwoty awizowanej.  
8) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 13, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
10) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
11) Dla wszystkich kart VISA w przypadku  transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż 

waluta rachunku bankowego. 
12) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
13) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
14) Opłata nie będzie pobierana w przypadku przeksięgowań w ramach tego samego numeru modulo klienta, w innym wypadku opłata 4 zł. 
15) Maksymalna kwota przelewu Express Elixir wynosi 10 000 zł. 

 
TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe  

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

a’vista  

Rachunek  
oszczędnościowy  

GROSZ DO GROSZ w  PLN 

Rachunek 
oszczędnościowy  
a’vista w walucie 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla PKZP  i RAD RODZICÓW 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla SKO 

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo 20 zł 0 zł 20 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 0 zł 0 zł 10 zł  5 zł 0 zł 

3. Likwidacja rachunku:  jednorazowo 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4. System bankowości internetowej: 

4.1 dostęp do systemu1) jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.2 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 
miesięcznie zbiorczo 

za każdy SMS 
wysłany przez Bank 

0,10 zł - 0,10 zł 0,10 zł - 

5. smsBanking: 

5.1 
dostęp do systemu oraz udzielenie informacji o rachunku w 
formie komunikatu SMS dla usługi uruchomionej do 31.03.2014 
r. 2) 

miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

5.2 
udzielenie informacji o rachunku oraz o zdarzeniach na 
rachunku w formie komunikatu SMS  dla usługi uruchomionej 
od 01.04.2014 r.2) 

miesięcznie zbiorczo 
za każdy SMS 

wysłany przez Bank 
0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 

6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

a’vista  

Rachunek  
oszczędnościowy  

GROSZ DO GROSZ w  PLN 

Rachunek 
oszczędnościowy  
a’vista w walucie 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla PKZP  i RAD RODZICÓW 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla SKO 

6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło2) miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

7. Wpłaty i wypłaty: 

7.1 dzienna wpłata gotówkowa w placówce Banku 

7.1.1 poniżej kwoty 3 000 zł  
za wpłatę 

0 zł przez ROR 0,25% min 5  zł 0 zł 0 zł 

7.1.2 powyżej kwoty 3 000 zł  0,1% przez ROR 0,25% min 5  zł 0 zł 0 zł 

7.2 dzienna wypłata gotówkowa w placówce Banku 

7.2.1 poniżej kwoty 15 000 zł 3), 
 

0 zł przez ROR 0,25% min. 5 zł 0 zł 0 zł 

7.2.2 powyżej kwoty 15 000 zł 3), 0,1% przez ROR 0,25% min. 5 zł 0 zł 0 zł 

8. Polecenie przelewu: 

8.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

8.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł8/4 zł 0 zł7) 0 zł8/4zł 0 zł8/4 zł 0 zł8/4 zł 

8.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł7) 0 zł 0 zł - 

8.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

8.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

5 zł - 4 zł 4 zł 4 zł 

8.2.2 w systemie bankowości internetowej 0,60 zł - 0,60 zł 0,60 zł - 

8.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET: 

8.3.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł - 30 zł 30 zł 30 zł 

8.3.2 w systemie bankowości internetowej 30 zł - 30 zł 30 zł - 

8.4 Polecenie przelewu ekspresowego (BlueCash) na rachunek w innym banku krajowym: 

8.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł 

8.4.2 w systemie bankowości internetowej 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 

8.5 Polecenie przelewu Express Elixir9): 

8.5.1 w placówce Banku 
za przelew 

10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł 

8.5.2 w systemie bankowości internetowej 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA: 

9.1 w placówce Banku: 

9.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 

9.1.2 do banków zagranicznych 5 zł - 4 zł 4 zł 4 zł 

9.2 w systemie bankowości internetowej: 

9.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł - 15 zł 15 zł - 

9.2.2 do banków zagranicznych 0,60 zł - 0,60 zł 0,60 zł - 

10. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG4): 

10.1 w placówce Banku: 
za przelew 

30 zł - 30 zł 30 zł 30 zł 

10.2 w systemie bankowości internetowej 30 zł - 30 zł 30 zł - 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty4): 

11.1 w placówce Banku: 
za przelew 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

- 
0,3% min. 40 zł,  

max. 300 zł 
0,3% min. 40 zł,  

max. 300 zł 
0,3% min. 40 zł,  

max. 300 zł 

11.2 w systemie bankowości internetowej 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
- 

0,3% min. 30 zł,  
max. 200 zł 

0,3% min. 30 zł,  
max. 200 zł 

- 

12. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek 
oszczędnościowy 

a’vista  

Rachunek  
oszczędnościowy  

GROSZ DO GROSZ w  PLN 

Rachunek 
oszczędnościowy  
a’vista w walucie 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla PKZP  i RAD RODZICÓW 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla SKO 

12.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 

12.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 22 zł - 22 zł 22 zł 22 zł 

12.4 z banków zagranicznych spoza EOG 22 zł - 22 zł 22 zł 22 zł 

13. Dodatkowe opłaty: 

13.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15% min. 20 zł,  

max. 100 zł 
- 

0,15% min. 20 zł,  
max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł,  
max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł,  
max. 100 zł 

13.2 
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta5) 

za zlecenie 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
- 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

13.3 
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym 
„pilnym” dostępna w EUR, USD i GBP, PLN 

od transakcji 130 zł - 130 zł 130 zł 130 zł 

13.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR6) 

13.4.1 
przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

za przelew 

80 zł - 80 zł 80 zł 80 zł 

13.4.2 
przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do 50 000 EUR lub ich 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

100 zł - 100 zł 100 zł 100 zł 

13.4.3 
przy kwotach od 50 000,01 EUR lub ich równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

150 zł - 150 zł 150 zł 150 zł 

13.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
- 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

13.6 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

od otrzymanego 
przelewu 

15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 

13.7 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Czeki krajowe: 

14.1 wydanie czeków za czek - - - wg ceny zakupu - 

14.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków od transakcji - - - 25 zł - 

15. Inne czynności - wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 

1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. 
2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
3) Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% od kwoty przewyższającej kwotę 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 

uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% kwoty awizowanej.  
4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 13, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
7) Przelewy tylko na rachunek ROR Posiadacza rachunku. 
8) Opłata nie będzie pobierana w przypadku przeksięgowań w ramach tego samego numeru modulo klienta, w innym wypadku opłata 4 zł. 
9) Maksymalna kwota przelewu Express Elixir wynosi 10 000 zł. 
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TAB. 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wyciągi z rachunku bankowego – wyciąg  miesięczny, za miesiąc kalendarzowy: 

1.1 odbierany przez Posiadacza lub osobę upoważnioną w placówce Banku za wyciąg 0 zł 

1.2 wysyłany przez Bank drogą elektroniczną mailową raz w miesiącu za wyciąg 0 zł 

1.3 wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 

1.4 
wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju listem zwykłym częściej niż raz 
w miesiącu 

za wyciąg 5 zł 

2. Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu1) za dokument 5 zł 

3. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 

3.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za stronę 

3 zł max. 20 zł  
za cały rok 

3.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 
5 zł max. 30 zł  

za cały rok 

4. Dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci2): 

4.1 
przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 50 zł 

4.1 
zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (dopisanie lub zmiana 
rachunków oraz osób upoważnionych) 

za dokument 5 zł 

5. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

5.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 
jednorazowo 

0 zł 

5.2 z innymi bankami 20 zł 

6. Wydanie na wniosek Klienta: 

6.1 
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego/wysokość 
salda/obroty/itp za zaświadczenie 

30 zł 

6.2 opinii/informacji Banku o Kliencie 40 zł 

7. Wydruk dokumentów na zlecenie Klienta za stronę 0,50 zł 

8. 
Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu 
powstania niedopuszczalnego salda debetowego 

za monit 10 zł 

9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu  mającego moc takiego tytułu3) 
za każdą 

wyegzekwowaną kwotę 

0,5%  
min. 15 zł,  

max. 100 zł 

10. Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15 zł 
1) Na życzenie Klienta. 
2) Nie dotyczy rachunków dla PKZP, RAD RODZICÓW i SKO. 
3) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 

 
 

OSZCZĘDNOŚCI 

 
TAB. 4 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach wymienialnych 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 

3. Likwidacja rachunku jednorazowo 1 zł 

4. System bankowości internetowej: 

4.1 dostęp do systemu1): jednorazowo 0 zł 

5. Wpłaty i wypłaty 

5.1 Wpłata gotówkowa  za wpłatę 0 zł 

5.2 Wypłata gotówkowa2)  za wypłatę 0 zł 
1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną listę haseł jednorazowych dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie 

korzystał z przelewów przez system). 
2) Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% od kwoty 

przewyższającej kwotę 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% kwoty awizowanej. 

 
TAB. 5 Czynności związane z obsługą rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach 

wymienialnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci: 

1.1 
przyjęcie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 

za dokument 50 zł 

1.1 
zmiana dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 
zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci (dopisanie lub zmiana 
rachunków oraz osób upoważnionych) 

za dokument 5 zł 

2. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

2.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 
jednorazowo 

0 zł 

2.2 z innymi bankami 20 zł 

3. Wydanie na wniosek Klienta: 

3.1 zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego/wysokość za zaświadczenie 30 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

salda/obroty/itp 

3.2 opinii/informacji Banku o Kliencie 40 zł 

4. Zmiana karty wzorów podpisów jednorazowo 15 zł 

 
 

KARTY BANKOWE 
 
TAB. 6 Karta przedpłacona 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Opłata za wydanie karty jednorazowo 30 zł 

1.2 Opłata za wydanie karty wydanych do 31.01.2021 r. jednorazowo 49 zł 

1.3 Opłata za miesięczna obsługę karty miesięcznie 0 zł 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych1) 

od transakcji 0 zł 

2.2 Transakcje gotówkowe1): 

2.2.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami2) 

od transakcji 

0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach/punktach w kraju 1% min. 5 zł 

2.2.3 w innych bankomatach w kraju do kart wydanych do 31.01.2021 r. 4 zł 

2.2.4 
w bankomatach/punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR 

1% min. 5 zł 

2.2.5 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w 
walucie EUR do kart wydanych do 31.01.2021 r. 

4 zł 

2.2.6 
w bankomatach/punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

2% min. 10 zł 

2.2.7 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w 
walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG do kart wydanych do 31.01.2021 r. 

2% min. 6 zł 

3. Inne opłaty 

3.1 Zasilenie środków na rachunek karty od transakcji 0 zł 

3.2 Zmiana kodu PIN w bankomacie1) od zlecenia 0 zł 

3.3 Sprawdzenie salda we wskazanych bankomatach Grupy BPS1) od transakcji 0 zł 

3.4 Wypłata środków przechowywanych na rachunku karty od zlecenia  0 zł 

3.5 Usługa Cash Back od transakcji 0,50 zł 
1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku  transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
2) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

 
TAB. 7 Karta debetowa EURO 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Karta debetowa  

VISA EURO 
Stawka 

1. Opłaty za kartę 

1.1 Opłata za wydanie karty jednorazowo 0 zł 

1.2 Opłata za miesięczna obsługę karty1) miesięcznie 4 zł 

1.3 Wznowienie karty jednorazowo 0 zł 

1.4 Wydanie duplikatu karty jednorazowo 0 zł 

2. Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą 

2.1 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych2) 

od transakcji 0 zł 

2.2 Transakcje gotówkowe 2): 

2.2.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach 
POS zgodnie z zawartymi umowami3) 

od transakcji 

0 zł 

2.2.2 w innych bankomatach/punktach w kraju 3% min. 10 zł 

2.2.3 w innych bankomatach w kraju do kart wydanych do 31.03.2021 r. 3% min. 6 zł 

2.2.4 
w bankomatach/punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 
ramach EOG w walucie EUR 

3% min. 10 zł 

2.2.5 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w ramach EOG w 
walucie EUR do kart wydanych do 31.03.2021 r. 

3% min. 6 zł 

2.2.6 
w bankomatach/punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych w 

3% min. 10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 
Karta debetowa  

VISA EURO 
Stawka 

ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz poza EOG 

3. Inne opłaty 

3.1 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty od transakcji 0 zł 

3.2 Powtórne generowanie i wysyłka PNI na wniosek Klienta od zlecenia 10 zł  

3.3 Telefoniczne odblokowanie kodu PIN od transakcji 0 zł 

3.4 Sprawdzenie salda w bankomacie4) od transakcji 0 zł 
1) Opłata naliczana jest z dołu od następnego miesiąca, w którym został złożony wniosek o kartę. 
2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki dokonanych poza granicami kraju pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości 

transakcji, przy zastosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego i PLN. 
3) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

 
TAB. 8  Karty kredytowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza1) 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
0,5% min. 20 zł 

2. Wydanie nowej karty:  

2.1 VISA Credit 
jednorazowo 

0 zł 

2.2 MasterCard Credit 0 zł 

3. Wznowienie karty:  

3.1 VISA Credit 
jednorazowo 

25 zł 

3.2 MasterCard Credit 25 zł 

4. 
Obsługa karty kredytowej VISA Credit / MasterCard Credit; Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji 
bezgotówkowych i wypłat  gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 

4.1 mniej niż 6 000,00 zł 
rocznie 

49 zł 

4.2 co najmniej 6 000,00 zł 0 zł 

5. Wydanie/wznowienie dodatkowej karty VISA Credit / MasterCard Credit jednorazowo  35 zł 

6. Wydanie duplikatu karty VISA Credit / MasterCard Credit jednorazowo 0 zł 

7. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taka usługę jednorazowo 0 zł 

8. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty jednorazowo  10 zł 

9. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych2), 3) 

od transakcji 0 zł 

10. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków3) 

10.1 w kraju 

od transakcji 

3% min. 5 zł 

10.2 
zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty kredytowej 
do płatności gotówkowych3) 

3% min. 5 zł 

11. Przelew z karty od przelewu 3% min. 5 zł 

12. Sprawdzenie salda w bankomacie4) od transakcji 0 zł 

13. Generowanie zestawienia operacji  na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres  jednorazowo 0 zł 

14. 
Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w 
bankomatach świadczących taka usługę od transakcji 0 zł 

15. Zmiana danych użytkownika karty jednorazowo 0 zł 

16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 

17. Obsługa nieterminowej spłaty jednorazowo 0 zł 

18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 
miesięcznie od kwoty 

salda końcowego okresu 
rozliczeniowego 

3% min. 40 zł 

1) Opłata za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z 
kredytu. 

2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu 

własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę.  

 
 

KREDYTY 
 
TAB. 9 Kredyty gotówkowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Opłata przygotowawcza 

1.1. rozpatrzenie wniosku kredytowego  jednorazowo od 
wnioskowanej kwoty 

0 zł 

1.2. Debet w ROR 30 zł 

2. Udzielenie kredytu-prowizja: 

2.1 Debet w ROR 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
0% 

2.2 Limit debetowy ePożyczka 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
5% 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2.3 Kredyt odnawialny do 12 m-cy rocznie 2% rocznie min. 20 zł 

2.4 Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 60 m-cy 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
3,50% 

2.5 Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 96 m-cy 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
3,50% 

2.6 Kredyt gotówkowy EKO KREDYT do 60 m-cy 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
3,00% 

3. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego 
jednorazowo 

od kwoty podwyższenia 
2% min. 20 zł 

4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo  0 zł 

5. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta 
za aneks 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

0,5% min. 20 zł 

6. Wydanie na wniosek Klienta  

6.1 
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość 
zadłużenia lub jego brak jednorazowo 

30 zł 

6.2 opinii /informacji Banku o Kliencie 40 zł 

7. Wydruk dokumentów na zlecenie Klienta za stronę 0,50 zł 

8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

8.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 
jednorazowo  

0 zł 

8.2 z innymi bankami 20 zł 

9. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 0 zł 

10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
10 zł 

11. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta1) jednorazowo 20 zł 

12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit 0 zł 

13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy2) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 
1) Dla umów zawartych do 30.11.2019 r., zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującej na dzień podpisania umowy kredytowej. 
2) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 

TAB. 10 Kredyty hipoteczne: „MÓJ DOM”, „UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY” 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza 
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
200 zł 

2. Udzielenie kredytu „MÓJ DOM” 
jednorazowo od  
kwoty kredytu 

2% 

3. Udzielenie lub podwyższenie kredytu „UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY1): 

3.1 do 150 000,00 zł jednorazowo od kwoty 
kredytu 

3% 

3.2 powyżej 150 000,00 zł 2% 

4. Wydanie promesy udzielenia kredytu2) od kwoty zobowiązania 0,5% min. 100 zł 

5. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 
odsetkowych) 

jednorazowo  
od kwoty prolongowanej 

0,5% min. 10 zł 

6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo  0 zł 

7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta 
za aneks 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

0,5% min. 50 zł 

8. 
Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 
nieruchomości 

jednorazowo 100 zł 

9. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości jednorazowo 50 zł 

10. Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu1) jednorazowo 100 zł 

11. Wydanie na wniosek Klienta  

11.1 
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość 
zadłużenia lub jego brak jednorazowo 

30 zł 

11.2 opinii dotyczącej spłaty kredytu n wniosek Kredytobiorcy 100 zł 

12. Wydruk dokumentów na zlecenie Klienta za stronę 0,50 zł 

13. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

13.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 
jednorazowo  

0 zł 

13.2 z innymi bankami 20 zł 

14. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 0 zł 

15. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
10 zł 

16. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta jednorazowo 20 zł 

17. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit 0 zł 

18. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 

19. Wydanie zaświadczenie zezwalającego na zwolnienie prawnych zabezpieczeń1) jednorazowo 50 zł 
1) Dla umów zawartych do 30.11.2019 r., zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującej na dzień podpisania umowy kredytowej. 
2) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności decyzji kredytowej. 
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INNE USŁUGI 
 
TAB. 11 Czynności kasowe w złotych i w walutach wymienialnych 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki1): 

1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 

od kwoty 

0,5% min. 4 zł 

1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 0,5% min. 4 zł 

1.3 prowadzone w innych bankach krajowych 0,5% min. 4 zł 

2. Wpłaty kasowe: 

2.1 Prowizja od wpłaty w walucie obcej na rachunek w kraju lub za granicą2) 

od kwoty 

0,5% min. 4 zł, 
max. 200 zł 

+ opłata za przelew 
zagraniczny/krajowy  

wg. TAB. 1 

2.2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 2 zł 

2.3 Zakłady Komunalne w Rabce-Zdroju 2 zł 

2.4 ZUS/US/CŁO 0,5% min. 8 zł 

2.5 Skup i sprzedaż walut wymienialnych 0 zł 

2.6 Wpłaty na rzecz instytucji pożytku publicznego 1,50 zł 

2.7 Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Czarny Dunajec 2 zł 

2.8 Wpłata za śmieci do Urzędu Gminy Raba Wyżna 0 zł 

2.9 Wpłata do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Raba Wyżna 1 zł 

2.10 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET gotówkowo w kasie Banku 
0,50% min. 4 zł 

+ opłata za przelew 
SORBNET 30 zł 

2.11 
Polecenie przelewu ekspresowego (BlueCash) na rachunek w innym banku krajowym 
w kasie Banku 

0,50% min. 4 zł 
+ opłata za przelew 

ekspresowy 5 zł 

2.12 Polecenie przelewu Express Elixir3): 
0,50% min. 4 zł 

+ opłata za przelew 
Express Elixir 5 zł 

3. Opłata za pieniądze wysłane do ekspertyzy od banknotu 10 zł 

4. Wymiana bilonu 

4.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 

od kwoty 

0,5% min. 10 zł 

4.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 1% min. 30 zł 

4.3 rozmiana pieniędzy w kasie  0,5% min.10 zł 

5. Wypłata kartą obcą w kasie Banku od transakcji 0 zł 

6. 
Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł 
porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego 

od transakcji wg porozumienia 

1) Jeżeli umowa z Klientem przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłaty na rachunek Klienta od Klienta lub wpłacającego w wysokości wynikającej z 
umowy. 

2) Maksymalna kwota przekazów składanych w kasie banku to: 500 EUR, 500 USD, 500 GBP, przekazy w PLN bez ograniczeń. 
3) Maksymalna kwota przelewu Express Elixir wynosi 10 000 zł. 

 
TAB. 12 Usługi różne 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie kserokopii umowy jednorazowo 20 zł 

2. 
Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 
bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 Prawa 
bankowego1) 

od transakcji 
50 zł lub na zasadach 

wzajemności 

3. Zastrzeżenie dokumentu w trybie MIG DZ: 

3.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 
jednorazowo 

30 zł 

3.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 49,20 zł 

4. 
Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, 
PCC1 itp.) do Sądu 

od wniosku 20 zł 

5. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (z czytnikiem): 

5.1 okres ważności 1 rok 
jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

5.2 okres ważności 2  lata zgodnie z cennikiem KIR 

6. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym (bez czytnika): 

6.1 okres ważności 1 rok 
jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

6.2 okres ważności 2  lata zgodnie z cennikiem KIR 

7. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (z czytnikiem): 

7.1 okres ważności 1 rok 
jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

7.2 okres ważności 2  lata zgodnie z cennikiem KIR 

8. Zestaw z certyfikatem kwalifikowanym i niekwalifikowanym (bez czytnika): 

8.1 okres ważności 1 rok 
jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

8.2 okres ważności 2  lata zgodnie z cennikiem KIR 

9. Odnowienie certyfikatu: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

9.1 kolejny 1 rok 
jednorazowo 

zgodnie z cennikiem KIR 

9.2 kolejne 2 lata zgodnie z cennikiem KIR 

10. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez Klienta: 

10.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 
jednorazowo 

10 zł 

10.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 12,30 zł 

11. Poszukiwanie rachunków – na nazwisko jednej osoby, zlecone przez spadkobiercę: 

11.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 
jednorazowo 

10 zł 

11.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 12,30 zł 

12. Jednorazowe udostępnienie usługi wrzutni nocnej: 

12.1 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 
jednorazowo 

100 zł 

12.2 dla osób nie będących Klientami Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej 123 zł 

13. 
Poszukiwanie zaksięgowanego zlecenia płatniczego / postępowanie wyjaśniające 
zlecone przez Klienta2) 

jednorazowo 10 zł 

14. 
Prowizja od dziennej wpłaty we wpłatomacie powyżej kwoty 3 000 zł dla Pakietów, 
rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych i pozostałych rachunków 

od kwoty 0,1% 

1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec zrzeszenia Banku BPS S.A. zasadę wzajemności 
bez opłaty. 

2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd po stronie Banku. 
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PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY  

TAB. 13 Pakiety i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w ofercie Banku do 31.03.2021 r. 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Opłata za prowadzenie rachunku: miesięcznie 0 zł 0 zł 3,50 zł 0 zł2a)/4 zł 15 zł 0 zł 

3. Likwidacja rachunku: 

3.1 w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia 
jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.2 po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4. System bankowości internetowej: 

4.1 dostęp do systemu5) jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 20 zł 

4.2 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 
miesięcznie zbiorczo 

za każdy SMS 
wysłany przez Bank 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.3 Wydanie kolejnego pakietu startowego  jednorazowo 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 0 zł 5 zł 

5. jSMS Banknet: 

5.1 ilość darmowych komunikatów SMS w miesiącu kalendarzowym miesięcznie 0 szt. 0 szt. 0 szt. 5 szt. bez ograniczeń 0 szt. 

5.2 
udzielenie informacji o rachunku oraz o zdarzeniach na 
rachunku w formie komunikatu SMS6) 

miesięcznie zbiorczo 
za każdy SMS 

wysłany przez Bank 
0,10 zł 0,20 zł 0,10 zł 

0 zł –  
5 komuników 

wymienionych  
w pkt. 5,1  

a kolejne 0,10 zł 

0 zł 0,10 zł 

6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: 

6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło6) miesięcznie 0 zł 0 zł 2 zł 0 zł 0 zł 2 zł 

7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 

7.1 dzienna wpłata gotówkowa w placówce Banku: 

7.1.1 poniżej kwoty 3 000 zł  
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.1.2 powyżej kwoty 3 000 zł  0 zł 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

7.2 dzienna wypłata gotówkowa w placówce Banku: 

7.2.1 poniżej kwoty 15 000 zł7) 
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2.2 powyżej kwoty 15 000 zł7) 0 zł 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

8. Polecenie przelewu: 

8.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

8.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

8.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 5 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0 zł4a)/3 zł 

8.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł 0 zł4a)/0,60 zł 

8.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET: 

8.3.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.3.2 w systemie bankowości internetowej 20 zł 30 zł 20 zł 20 zł 30 zł 20 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

8.4 Polecenie przelewu ekspresowego (BlueCash) na rachunek w innym banku krajowym: 

8.4.1 w placówce Banku 
za przelew 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8.4.2 w systemie bankowości internetowej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 zł 5 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA: 

9.1 w placówce Banku: 

9.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.1.2 do banków zagranicznych 0 zł 5 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

9.2 w systemie bankowości internetowej: 

9.2.1 do banków krajowych 

 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł 0,60 zł 

10. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG8): 

10.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

10.2 w systemie bankowości internetowej 20 zł 30 zł 20 zł 20 zł 30 zł 20 zł 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty8): 

11.1 w placówce Banku 

 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł, 
 max. 300 zł 

11.2 w systemie bankowości internetowej 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł, 

 max. 200 zł 

12. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

12.1 z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

12.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 

12.4 z banków zagranicznych spoza EOG 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 

13. Dodatkowe opłaty: 

13.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15%  min. 20 zł, 

max. 100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, max. 

100 zł 
0,15%  min. 20 zł, 

max. 100 zł 

13.2 
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta9) 

za zlecenie 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty 

banków trzecich 

13.3 
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym 
„pilnym” dostępna w EUR, USD i GBP, PLN 

od transakcji 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 

13.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR10) 

13.4.1 
przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

za przelew 

80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

13.4.2 
przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do 50 000 EUR lub ich 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

13.4.3 
przy kwotach od 50 000,01 EUR lub ich równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

13.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 
wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
110 zł + koszty 

banków trzecich 
110 zł + koszty banków 

trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 
110 zł + koszty 

 banków trzecich 

13.6 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 
 

od otrzymanego 
przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

13.7 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji 
realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Czeki gotówkowe: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

14.1 
realizacja czeku gotówkowego w jednostkach BPS S.A., 
zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach 
organizacyjnych 

za czek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 

14.3 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

15. Zlecenie stałe: 

15.1 rejestracja zlecenia stałego 

15.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

15.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.2 modyfikacja zlecenia stałego: 

15.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.3 realizacja zlecenia stałego: 

15.3.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 0 zł4a)/5 zł 

15.3.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0 zł 0 zł4a)/0,60 

16. Polecenie zapłaty: 

1.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 

za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16.2 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek 
prowadzony w innym banku krajowym 

 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17. Karty płatnicze VISA Classic Debetowa11), VISA PayWave11) ,  MasterCard PayPass:    

17.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej jednorazowo  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.1.1 
Użytkowanie kart debetowej  VISA Classic Debetowa, VISA 
PayWave, VISA Classic Instant Issue 

miesięcznie 
0 zł 0 zł3a)/4 zł  1,90 zł 0 zł3b)/2,60 zł  0 zł 0 zł 

17.2 Użytkowanie kart  MasterCard PayPass 0 zł 0 zł3a)/4 zł 2,50 zł 0 zł3b)/3,20 zł 0 zł 0 zł 

17.3 Wydanie duplikatu karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.4 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje 
płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.5 Transakcje gotówkowe: 

17.5.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami12) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.5.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł 0 zł4b)/4 zł 

17.5.3 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 0 zł 4 zł 

17.5.4 

w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza EOG 

2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 0 zł 2% min. 6 zł 

17.5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.5.6 
w punktach akceptujących kartę za granicą, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.5.7 w punktach akceptujących kartę za granicą, w tym 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Konto Junior1a) Konto dla Młodych Konto Osobiste1b) Konto Osobiste plus1c) Konto Osobiste VIP1d) 
Podstawowy 

Rachunek Płatniczy 

transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej 
do płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, 
innej niż EUR oraz poza EOG 

17.5.8 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

17.7 Sprawdzanie salda w bankomacie: 

17.7.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków 
krajowych zgodnie z zawartymi umowami12),13) 

od transakcji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.7.2 w innych bankomatach w kraju13) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

17.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

17.9 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.11 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

17.12 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

18. Inne czynności - wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 

1) Poprzednia nazwa: 
a) Pakiet ROR JUNIOR, 
b) ROR, 
c) Pakiet ROR STANDARD, 
d) Pakiet ROR VIP. 

2) Opłaty za prowadzenie rachunku wynoszą 0 zł, w przypadku gdy wpływy na rachunek z miesiąca poprzedzającego pobieranie opłaty, na rachunku głównym wynoszą odpowiednio: 
a) Konto Osobiste plus – minimum 1 500 zł, w przeciwnym razie opłata 4 zł. 

3) Opłaty za Użytkowanie karty wynoszą 0 zł w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych  kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobieranie opłaty, na rachunku głównym wynoszą odpowiednio: 
a) Konto dla Młodych – minimum 5 transakcji, w przeciwnym razie opłata 4 zł, 
b) Konto Osobiste plus – transakcje na kwotę minimum 500 zł, w przeciwnym razie opłata 2,60 zł (karty Visa) / 3,20 zł (karty MasterCard  Paypass), 

4) Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw: 
a) art. 59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każda kolejną w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą, 
b) art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki w innych bankomatach w kraju (inne niż bankomaty Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami) w pakiet 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w 

miesiącu kalendarzowym w innych bankomatach w kraju (inne niż bankomaty Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami) pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą. 
5) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. 
6) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
7) Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% od kwoty przewyższającej kwotę 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 

uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% kwoty awizowanej. 
8) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 13, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
9) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
10) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
11) Dla wszystkich kart VISA w przypadku  transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 
rachunku bankowego. 
12) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
13) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 

TAB. 14 Pozostałe rachunki bankowe w ofercie Banku do 31.03.2021 r. 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy 
a’vista  

Rachunek  
oszczędnościowy  

GROSZ DO GROSZ w  PLN 

Rachunek 
oszczędnościowy  
a’vista w walucie 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla PKZP  i RAD RODZICÓW 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla SKO 

1. Otwarcie rachunku: jednorazowo 20 zł 0 zł 20 zł 0 zł 0 zł 

2. Prowadzenie rachunku: miesięcznie 0 zł 0 zł 0 zł  5 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy 
a’vista  

Rachunek  
oszczędnościowy  

GROSZ DO GROSZ w  PLN 

Rachunek 
oszczędnościowy  
a’vista w walucie 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla PKZP  i RAD RODZICÓW 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla SKO 

3. Likwidacja rachunku:  jednorazowo 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4. System bankowości internetowej: 

4.1 eBankNet1) 

4.1.1 dostęp do systemu 
jednorazowo 

20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4.1.2 wydanie lub wysłanie karty zdrapki 5 zł - 5 zł 5 zł - 

4.1.3 
autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 
dla usługi uruchomionej od 01.04.2014 r. 

miesięcznie zbiorczo za 
każdy SMS wysłany przez 

Bank 
0 zł - 0 zł 0 zł - 

4.1.4 Wydanie kolejnego pakietu startowego jednorazowo 5 zł - 5 zł 5 zł - 

5. jSMS Banknet: 

5.1 aktywacja usługi jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

5.2 
dostęp do systemu oraz udzielenie informacji o 
rachunku w formie komunikatu SMS dla usługi 
uruchomionej do 31.03.2014 r. 2) 

miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

5.3 
udzielenie informacji o rachunku oraz o 
zdarzeniach na rachunku w formie komunikatu 
SMS  dla usługi uruchomionej od 01.04.2014 r.2) 

miesięcznie zbiorczo za 
każdy SMS wysłany przez 

Bank 
0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: 

6.1 
udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na 
hasło2) 

miesięcznie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

7. Wpłaty i wypłaty: 

7.1 dzienna wpłata gotówkowa w placówce Banku 

7.1.1 poniżej kwoty 3 000 zł  
za wpłatę 

0 zł przez ROR 0 zł 0 zł 0 zł 

7.1.2 powyżej kwoty 3 000 zł  0,1% przez ROR 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2 dzienna wypłata gotówkowa w placówce Banku 

7.2.1 poniżej kwoty 15 000 zł 3), 
za wypłatę 

0 zł przez ROR 5 zł 0 zł 0 zł 

7.2.2 powyżej kwoty 15 000 zł 3), 0,1% przez ROR 5 zł 0 zł 0 zł 

8. Polecenie przelewu: 

8.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

8.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 0 zł7) 0 zł 0 zł 0 zł 

8.1.2 w systemie eBankNet 0 zł 0 zł7) 0 zł 0 zł - 

8.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

8.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

5 zł - 3 zł 3 zł 3 zł 

8.2.2 w systemie eBankNet 0,60 zł - 0,60 zł 0,60 zł - 

8.3.1 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET: 

8.3.2 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł - 30 zł 30 zł 30 zł 

8.3.3 w systemie eBankNet 20 zł - 20 zł 20 zł - 

8.4 
Polecenie przelewu EKSPRESOWEGO na rachunek 
w innym banku krajowym w systemie 
eBankNet/eCorpoNet 

za przelew 5 zł - 5 zł 5 zł 5 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy 
a’vista  

Rachunek  
oszczędnościowy  

GROSZ DO GROSZ w  PLN 

Rachunek 
oszczędnościowy  
a’vista w walucie 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla PKZP  i RAD RODZICÓW 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla SKO 

9.1 w placówce Banku: 

9.1.1 do dnia 14.02.2020 r. do banków krajowych za przelew 10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł 

9.1.2 od dnia 15.02.2020 r. do banków krajowych 
za przelew 

15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 

9.1.3 do banków zagranicznych 5 zł - 3 zł 3 zł 3 zł 

9.2 w systemie eBankNet : 

9.2.1 do dnia 14.02.2020 r. do banków krajowych 

za przelew 

10 zł - 10 zł 10 zł - 

9.2.2 od dnia 15.02.2020 r. do banków krajowych 15 zł - 15 zł 15 zł - 

9.2.3 do banków zagranicznych 0,60 zł - 0,60 zł 0,60 zł - 

10. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG4): 

10.1 w placówce Banku: 
za przelew 

30 zł - 30 zł 30 zł 30 zł 

10.2 w systemie eBankNet : 20 zł - 20 zł 20 zł - 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty4): 

11.1 do dnia 14.02.2020 r. w placówce Banku: 

za przelew 

0,3% min. 30 zł,  
max. 200 zł 

- 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 

11.2 od dnia 15.02.2020 r. w placówce Banku: 
0,3% min. 40 zł,  

max. 300 zł 
- 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

11.3 w systemie eBankNet : 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
- 

0,3% min. 30 zł,  
max. 200 zł 

0,3% min. 30 zł,  
max. 200 zł 

- 

12. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

12.1 do dnia 14.02.2020 r. z banków krajowych 

od otrzymanego 
przelewu 

10 zł - 10 zł 10 zł 10 zł 

12.2 od dnia 15.02.2020 r. z banków krajowych 15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 

12.3 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
EUR 

0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

12.4 
z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie 
innej niż EUR 

22 zł - 22 zł 22 zł 22 zł 

12.5 z banków zagranicznych spoza EOG 22 zł - 22 zł 22 zł 22 zł 

13. Dodatkowe opłaty: 

13.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15% min. 20 zł,  

max. 100 zł 
- 

0,15% min. 20 zł,  
max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł,  
max. 100 zł 

0,15% min. 20 zł,  
max. 100 zł 

13.2 
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 
wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta5) 

za zlecenie 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
- 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

13.3 
Realizacja polecenia przelewu w trybie 
niestandardowym „pilnym” dostępna w EUR, USD 
i GBP, PLN 

od transakcji 130 zł - 130 zł 130 zł 130 zł 

13.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR6) 

13.4.1 
przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

za przelew 

80 zł - 80 zł 80 zł 80 zł 

13.4.2 
przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do 50 000 
EUR lub ich równowartości w innej walucie 
wymienialnej 

100 zł - 100 zł 100 zł 100 zł 

13.4.3 
przy kwotach od 50 000,01 EUR lub ich 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

150 zł - 150 zł 150 zł 150 zł 

13.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 
przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 

od transakcji 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
- 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

110 zł + koszty  
banków trzecich 

13.6 od dnia 15.02.2020 r. Opłata za obsługę od otrzymanego 15 zł - 15 zł 15 zł 15 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

Rachunek oszczędnościowy 
a’vista  

Rachunek  
oszczędnościowy  

GROSZ DO GROSZ w  PLN 

Rachunek 
oszczędnościowy  
a’vista w walucie 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla PKZP  i RAD RODZICÓW 

Rachunek  
oszczędnościowy  

dla SKO 

zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 

przelewu 

13.7 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od 
transakcji realizowanych w innej walucie niż 
waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł - 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Czeki krajowe: 

14.1 wydanie czeków za czek - - - wg ceny zakupu - 

14.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków od transakcji - - - 25 zł - 

15. Inne czynności -  wg Tab. 3  wg Tab. 3  wg Tab. 3  wg Tab. 3  wg Tab. 3 

1) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków, oraz wydaje się bezpłatnie jedną kartę zdrapkę dla każdego Użytkownika (jeżeli Klient będzie korzystał z przelewów przez system). 
2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
3) Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% od kwoty przewyższającej kwotę 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 

uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% kwoty awizowanej. 
4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 13, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
7) Przelewy tylko na rachunek ROR Posiadacza rachunku. 

TAB. 15 Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave w ofercie Banku do 31.01.2021 r. 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Wydanie naklejki zbliżeniowej 

jednorazowo 

0 zł 

2. Wznowienie naklejki zbliżeniowej 0 zł 

3. Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 0 zł 

4. Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 0 zł 

5. Użytkowanie naklejki zbliżeniowej1) miesięcznie 1,50 zł 

6. 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty 
debetowej do płatności bezgotówkowych 2) 

od transakcji 0 zł 

7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 

jednorazowo 

10 zł 

8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 

9. Zmiana danych Użytkownika naklejki zbliżeniowej 0 zł 

10. Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej 0 zł 

11. Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej 0 zł 
1) Dla naklejek wydanych do 30.06.2016 roku opłata nie jest naliczana przez pierwsze 36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej. 
2) Dla wszystkich kart VISA w przypadku  transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż 

waluta rachunku bankowego. 

TAB. 16 Pakiety i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w ofercie Banku do 28.02.2019 r. 

Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 
ROR Junior Pakiet ROR STUDENT ROR Student Pakiet ROR SENIOR ROR Senior1) 

1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

2. Opłata za Pakiet/prowadzenie rachunku miesięcznie 0 zł 0 zł 1,00 zł 0 zł*/2 zł 3,50 zł 

3. Likwidacja rachunku: 

3.1 w ciągu 3 miesięcy od daty otwarcia 
jednorazowo 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

3.2 po upływie 3 miesięcy od daty otwarcia 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

4. System bankowości internetowej: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 
ROR Junior Pakiet ROR STUDENT ROR Student Pakiet ROR SENIOR ROR Senior1) 

4.1 dostęp do systemu2) jednorazowo 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

4.2 autoryzacja za pośrednictwem komunikatów SMS 
miesięcznie zbiorczo za 

każdy SMS wysłany przez 
Bank 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

4.3 Wydanie kolejnego pakietu startowego  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 5 zł 5 zł 

5. jSMS Banknet: 

5.1 ilość darmowych komunikatów SMS w miesiącu kalendarzowym miesięcznie 0 szt. 0 szt. 0 szt. 1 szt. 0 szt 

5.2 
udzielenie informacji o rachunku oraz o zdarzeniach na rachunku w 
formie komunikatu SMS3) 

miesięcznie zbiorczo za 
każdy SMS wysłany przez 

Bank 
0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 

0 zł –  
1 komunikat  wymieniony 

w pkt. 5,1  
a kolejne 0,10 zł 

0,10 zł 

6. Dyspozycja telefonicznej usługi na hasło: 

6.1 udzielenie informacji o rachunku telefonicznie na hasło3) miesięcznie 2 zł 0 zł 2 zł 0 zł 2 zł 

7. Wpłaty i wypłaty gotówkowe:: 

7.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 

7.1.1 poniżej kwoty 3 000 zł  
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.1.2 powyżej kwoty 3 000 zł  0 zł 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

7.2 dzienna wypłata gotówkowa w placówce Banku 

7.2.1 poniżej kwoty 15 000 zł4), 
od kwoty 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

7.2.2 powyżej kwoty 15 000 zł4), 0 zł 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

8. Polecenie przelewu: 

8.1 Polecenie przelewu wewnętrznego: 

8.1.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

8.2 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie ELIXIR: 

8.2.1 w placówce Banku 
za przelew 

0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

8.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 

8.3 Polecenie przelewu zewnętrznego w systemie SORBNET: 

8.3.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

8.3.2 w systemie bankowości internetowej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

8.4 Polecenie przelewu ekspresowego (BlueCash) na rachunek w innym banku krajowym: 

8.4.1 w placówce Banku  10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

8.4.2 w systemie bankowości internetowej za przelew 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

9. Polecenie przelewu SEPA: 

9.1 w placówce Banku: 

9.1.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.1.2 do banków zagranicznych 0 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 

9.2 w systemie bankowości internetowej: 

9.2.1 do banków krajowych 
za przelew 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

9.2.2 do banków zagranicznych 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 

10. Polecenie przelewu TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG5): 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 
ROR Junior Pakiet ROR STUDENT ROR Student Pakiet ROR SENIOR ROR Senior1) 

10.1 w placówce Banku 
za przelew 

30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 

10.2 w systemie bankowości internetowej 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 

11. Polecenie przelewu w walucie obcej (wysłane do banków krajowych) / Polecenie wypłaty5): 

11.1 w placówce Banku 
za przelew 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

0,3% min. 40 zł,  
max. 300 zł 

11.2 w systemie bankowości internetowej 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 
0,3% min. 30 zł,  

max. 200 zł 

12. Realizacja przelewu walutowego otrzymanego: 

12.1 z banków krajowych 

od otrzymanego przelewu 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

12.2 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EUR 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

12.3 z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie innej niż EUR 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 

12.4 z banków zagranicznych spoza EOG 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 22 zł 

13. Dodatkowe opłaty: 

13.1 Zwrot niepodjętej kwoty przekazu od transakcji 
0,15% min. 20 zł,  

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł,  

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł,  

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł,  

max. 100 zł 
0,15% min. 20 zł,  

max. 100 zł 

13.2 
Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające 
wykonane na zlecenie Klienta6) 

za zlecenie 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 

13.3 
Realizacja polecenia przelewu w trybie niestandardowym „pilnym” 
dostępna w EUR, USD i GBP, PLN 

od transakcji 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 130 zł 

13.4 Realizacja polecenia przelewu z opcją kosztową OUR7) 

13.4.1 
przy kwotach do 5 000,00 EUR lub jej równowartości w innej walucie 
wymienialnej 

za przelew 

80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 80 zł 

13.4.2 
przy kwotach powyżej 5 000,01 EUR do 50 000 EUR lub ich 
równowartości w innej walucie wymienialnej 

100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 100 zł 

13.4.3 
przy kwotach od 50 000,01 EUR lub ich równowartości w innej 
walucie wymienialnej 

150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 150 zł 

13.5 
Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na 
zlecenie Klienta 

od transakcji 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 
110 zł + koszty  

banków trzecich 

13.6 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i 
rentowego 
 

od otrzymanego przelewu 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

13.7 
Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych 
w innej walucie niż waluta rachunku) 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14. Czeki gotówkowe: 

14.1 
realizacja czeku gotówkowego w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych 
bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych 

za czek 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

14.2 wydanie czeków za czek wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu wg ceny zakupu 

14.3 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków jednorazowo 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 

15. Zlecenie stałe: 

15.1 rejestracja zlecenia stałego 

15.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 

15.1.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.2 modyfikacja zlecenia stałego: 

15.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 

15.2.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

15.3 realizacja zlecenia stałego: 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 
ROR Junior Pakiet ROR STUDENT ROR Student Pakiet ROR SENIOR ROR Senior1) 

15.3.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

15.3.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł 0,60 zł 0,60 zł 0,60 zł 

16. Polecenie zapłaty: 

16.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 

za zlecenie 

1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16.2 
realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek 
prowadzony w innym banku krajowym 

 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 

16.3 odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17. Karty płatnicze VISA Classic Debetowa8), VISA PayWave8) ,  MasterCard PayPass:    

17.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej jednorazowo  0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.1.1 
Użytkowanie kart debetowej  VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, 
VISA Classic Instant Issue 

miesięcznie 
0 zł 0 zł**/3 zł  1 zł  0 zł**/1,50 zł  1,90 zł 

17.2 Użytkowanie kart  MasterCard PayPass 0 zł 0 zł**/3,60 zł 1,60 zł 0 zł**/2,10 zł 2,5 zł 

17.3 Wydanie duplikatu karty  jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.4 
Krajowe i zagraniczne, w tym transgraniczne transakcje płatnicze 
przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych 

od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.5 Transakcje gotówkowe: 

17.5.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 
i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami9) 

od transakcji 

0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.5.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

17.5.3 
w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 4 zł 

17.5.4 

w bankomatach akceptujących kartę za granicą, w tym 
transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do 
płatności gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej niż 
EUR oraz poza EOG 

2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 

17.5.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 
 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.5.6 
w punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w walucie EUR 

 

5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.5.7 

w punktach akceptujących kartę za granicą, w tym transgraniczne 
transakcje płatnicze przy użyciu karty debetowej do płatności 
gotówkowych w ramach EOG w walucie obcej, innej niż EUR oraz 
poza EOG 

2% min10 zł 2% min10 zł 2% min10 zł 2% min10 zł 2% min10 zł 

17.5.8 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 

17.6 Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 

17.7 Sprawdzanie salda w bankomacie: 

17.7.1 
we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 
zgodnie z zawartymi umowami9),10) 

od transakcji 
0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.7.2 w innych bankomatach w kraju10) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

17.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta od transakcji 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 

17.9 Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.10 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 

17.11 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 

17.12 Zmiana limitów na karcie od zmiany 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) 
Tryb  

pobierania 
ROR Junior Pakiet ROR STUDENT ROR Student Pakiet ROR SENIOR ROR Senior1) 

18. Inne czynności - wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 wg. TAB. 3 

*      Opłaty za Pakiet wynoszą 0 zł, w przypadku gdy wpływy na rachunek z miesiąca poprzedzającego pobieranie opłaty, na rachunku głównym  prowadzonym w ramach Pakietu wynoszą odpowiednio: 
        a)  dla Pakietu ROR-SENIOR minimum  1 000 zł, w przeciwnym razie opłata 2 zł, 
**    Opłaty za Użytkowanie karty wynoszą 0 zł w przypadku dokonania transakcji bezgotówkowych  kartą debetową w miesiącu poprzedzającym pobieranie opłaty, na rachunku głównym prowadzonym w ramach Pakietu wynoszą odpowiednio: 
        a)  dla Pakietu ROR-STUDENT minimum 3 transakcje, w przeciwnym razie opłata 3 zł - karty Visa / 3,60 zł - karty MasterCard  Paypass  
        b)  dla Pakietu ROR-SENIOR minimum 2 transakcje, w przeciwnym razie opłata 1,50 zł- karty Visa / 2,10 zł - karty MasterCard  Paypass 

1) W ramach miesięcznej opłaty za prowadzenie rachunku ROR - Senior Klient może skorzystać BEZPŁATNIE z: 

 udzielania informacji o rachunku telefonicznie na hasło, lub 

 1 komunikatu SMS. 
2) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. 
3) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
4) Wypłaty powyżej 20 000 zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,3% od kwoty przewyższającej kwotę 20 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 

uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,3% kwoty awizowanej.  
5) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 13, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
7) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 
8) Dla wszystkich kart VISA w przypadku  transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku, transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta 

rachunku bankowego. 
9) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 
10) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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TAB. 17 Kredyty gotówkowe w ofercie Banku do 30.11.2019 r. 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego – opłata przygotowawcza1)  
jednorazowo od 

wnioskowanej kwoty 
0,5% min. 20 zł 

2. Udzielenie kredytu: 

2.1. Kredyt gotówkowy 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
dla Posiadaczy ROR: 2 % min. 20 zł 

dla pozostałych Klientów: 3,5% min. 20 zł 

2.2 Kredyt gotówkowy LEKKA RATA 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
6,99% 

3. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 
kapitałowych lub odsetkowych) 

jednorazowo  
od kwoty prolongowanej 

0,5% min. 10 zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego 
jednorazowo 

od kwoty podwyższenia 
2% min. 20 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo  0 zł 

6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta 
za aneks jednorazowo  

od kwoty kredytu 
0,5% min. 20 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta  

7.1 
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, 
wysokość zadłużenia lub jego brak jednorazowo 

30 zł 

7.2 opinii /informacji Banku o Kliencie 40 zł 

8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

8.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 
jednorazowo  

0 zł 

8.2 z innymi bankami 20 zł 

9. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 0 zł 

10. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
10 zł 

11. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta jednorazowo 10 zł 

12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit 0 zł 

13. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy2) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 

 

TAB. 18 Kredyt gotówkowy w ofercie Banku do 30.11.2021 r. 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2. Udzielenie kredytu-prowizja: 

2.1 Kredyt Promocyjny do 36 m-cy1) jednorazowo od kwoty 
kredytu 

2,50% 

3. 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub 
odsetkowych) 

jednorazowo  
od kwoty prolongowanej 

0,5% min. 10 zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego 
jednorazowo 

od kwoty podwyższenia 
2% min. 20 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo  0 zł 

6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta 
za aneks 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

0,5% min. 20 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta  

7.1 
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość 
zadłużenia lub jego brak jednorazowo 

30 zł 

7.2 opinii /informacji Banku o Kliencie 40 zł 

8. Wydruk dokumentów na zlecenie Klienta za stronę 0,50 zł 

9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

9.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 
jednorazowo  

0 zł 

9.2 z innymi bankami 20 zł 

10. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 0 zł 

11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
10 zł 

12. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta2) jednorazowo 20 zł 

13. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit 0 zł 

14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy3) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 
1) Czas trwania promocji kredytu od 01.10.2021 do 30.11.2021r. 
2) Dla umów zawartych do 30.11.2019 r., zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującej na dzień podpisania umowy kredytowej. 
3) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 

TAB. 19 Kredyty gotówkowy w ofercie Banku do 31.01.2022 r. 
Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

2. Udzielenie kredytu-prowizja: 

2.5 Kredyt gotówkowy SZYBKA GOTÓWKA do 24 m-cy 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
6,99% 

2.6 Kredyt gotówkowy NA SZÓSTKĘ do 10 m-cy 
jednorazowo od kwoty 

kredytu 
6,00% 

3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub jednorazowo  0,5% min. 10 zł 
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Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 

odsetkowych) od kwoty prolongowanej 

4. Podwyższenie kwoty kredytu odnawialnego 
jednorazowo 

od kwoty podwyższenia 
2% min. 20 zł 

5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem jednorazowo  0 zł 

6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Klienta 
za aneks 

jednorazowo  
od kwoty kredytu 

0,5% min. 20 zł 

7. Wydanie na wniosek Klienta  

7.1 
zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość 
zadłużenia lub jego brak jednorazowo 

30 zł 

7.2 opinii /informacji Banku o Kliencie 40 zł 

8. Wydruk dokumentów na zlecenie Klienta za stronę 0,50 zł 

9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów – za każdą zawartą umowę: 

9.1 z Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej 
jednorazowo  

0 zł 

9.2 z innymi bankami 20 zł 

10. Wyciągi z rachunku kredytowego miesięcznie 0 zł 

11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Klienta 
za każdy rozpoczęty rok 

kalendarzowy 
10 zł 

12. Sporządzenie kopi dokumentów na wniosek Klienta1) jednorazowo 20 zł 

13. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty za monit 0 zł 

14. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy2) jednorazowo 
według kosztów 

rzeczywistych 
1) Dla umów zawartych do 30.11.2019 r., zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującej na dzień podpisania umowy kredytowej. 
2) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 
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znajdą Państwo także na www.bsrabawyzna.pl 


