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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 

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

zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Hexa Banku Spółdzielczego, zwanego dalej Bankiem. 

2. Opłaty i prowizje pobierane są: 

1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 

2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 

3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 

4) zgodnie z zawartą umową. 

3. 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. 

4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach „od”, „do” oraz „od…do…” wysokość pobieranych opłat  

i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

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

10. 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. 

11. Nie pobiera się prowizji i opłat od/za: 

1) wpłat na poczet spłat kredytów w rachunku kredytowym zaciągniętych w Hexa Banku Spółdzielczym; 

2) wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych; 

3) spłaty całości lub części kredytu przed terminem; 

4) otwarcie i prowadzenie rachunków, na których gromadzone są środki na cele dobroczynne oraz organizacji pomocy 

humanitarnej finansowane z dobrowolnych wpłat; 

5) prowadzenie rachunku w okresie wypowiedzenia umowy rachunku przez Bank. 

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

produktu/usługi, której dotyczy. 

13. Niniejsza regulacja ma charakter ogólny. Odmienne postanowienia mogą wynikać z indywidualnych umów zawieranych z 

Bankiem. Decyzje w sprawie odstępstw od obowiązującej w taryfie opłat i prowizji podejmuje Zarząd Banku, a od 13.04.2015 

Członek Zarządu. 
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KONTA OSOBISTE 

TAB. I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

POL-Konto 

POL-Konto 

Senior/  

Senior KRUS 

POL-Konto 

Student 

POL-

Konto 

Junior 

PRP1 

1 Prowadzenie rachunku2 miesięcznie 8,80 zł 1,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Wypłata gotówkowa3 za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

4 

Przeksięgowanie środków między 

rachunkami gdy jedną ze stron jest 

rachunek instytucjonalny a 

właścicielem lub współwłaścicielem 

rachunków jest ta sama osoba 

za transakcję 

0,1% nie mniej 

niż 3,00 zł  

i nie więcej niż 

30,00 zł 

0,1% nie mniej 

niż 3,00 zł i nie 

więcej niż 

30,00 zł 

nie dotyczy 
nie 

dotyczy 

nie 

dotyczy 

5 Przelew na rachunek w Banku:  

5.1 w placówce Banku 
za przelew 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

5.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

6 
Przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w systemie ELIXIR4: 
 

6.1 
w placówce Banku w formie 

papierowej 

za przelew 

6,50 zł 6,50 zł 0,00 zł 0,00 zł 
0,00 zł/ 

6,50zł 

6.2 

w systemie bankowości elektronicznej 

oraz przez bankomat HBS w aplikacji 

Mój Rachunek 

0,70 zł  

 

0,70 zł  

 
0,00 zł 0,00 zł 

0,00 zł/ 

0,70 zł  

 

6.3 Express Elixir5 9,50 zł 9,50 zł 9,50 zł 9,50 zł 
0,00 zł/ 

9,50 zł 

7 
Przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w systemie SORBNET 
za przelew 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

0,00 zł/ 

25,00 zł 

8 Zlecenie stałe  

8.1 rejestracja zlecenia stałego za zlecenie 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 
0,00 zł/ 

3,00 zł 

8.2 Zmiana/odwołanie zlecenia stałego  

8.2.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 
0,00 zł/ 

5,00 zł 

8.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9 Realizacja zlecenia stałego  

9.1 na rachunek w Banku  

9.1.1 w placówce Banku 
za zlecenie 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.1.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.2 na rachunek w innym banku  

9.2.1 w placówce Banku6 za zlecenie 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 
0,00 zł/ 

3,50 zł 

                                                 
1 PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy. Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 
59ie ust. 2 – krajowe transakcje płatnicze w pakiecie 5 sztuk miesięcznie, liczone łącznie dla wszystkich kanałów, są zwolnione z opłat, za każdą kolejną  
w miesiącu kalendarzowym transakcję płatniczą Bank pobiera opłatę zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji. 
2 Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym konto zostało złożone. 
3 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera 
się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej 
placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 
4 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie SORBNET. 
Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej realizowana 
będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 
5 Maksymalna kwota przelewu to 1500 zł.  
6 Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 
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9.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

10 Polecenie zapłaty:  

10.1 realizacja z rachunku dłużnika7 

za zlecenie 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 
0,00/ 

2,00 zł 

10.2 
przyjęcie, odwołanie lub aktualizacja 

zgody polecenia zapłaty 
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

0,00/ 

5,00 zł 

11 

Odrzucenie pobrania z rachunku 

bankowego  

w drodze polecenia zapłaty (z powodu 

braku środków na rachunku) 

za transakcję 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 
0,00/ 

3,00 zł 

12 System bankowości elektronicznej:  

12.1 aktywacja dostępu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12.2 dostęp do systemu miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12.3 wysłanie jednorazowego hasła sms jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

12.4 

wygenerowanie nowego hasła do 

usługi Internet (po utracie 

obowiązującego)  

za hasło 15,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 

12.5 

zmiana limitu jednorazowego i 

dziennego w usłudze Internet, 

odblokowanie użytkownika 

za operację 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

12.6 

Wydanie potwierdzenia transakcji 

realizowanej przy pomocy zdalnych 

kanałów dostępu 

 

12.6.1 odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

12.6.2 wysyłane pocztą za potwierdzenie 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

13 Wyciąg z konta bankowego:  

13.1 
miesięczny odbierany w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek 
za wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

13.2 
wysyłany przez bank drogą pocztową 

(listem zwykłym) na terenie kraju: 
 

13.2.1 raz w miesiącu 
za przesyłkę 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 

13.2.2 częściej niż raz w miesiącu8 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

13.3 
Wysyłany na życzenie posiadacza 

rachunku poza granice kraju: 
 

13.3.1 listem zwykłym 
za przesyłkę 

30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 

13.3.2 listem poleconym 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 

14 
Udzielenie informacji o wysokości 

salda na rachunku: 
 

14.1 telefonicznie na hasło9 miesięcznie  5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 

14.2 
przekazywane w formie komunikatu 

SMS 
za 1 SMS 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 0,80 zł 

15 

Realizacja czeku gotówkowego w 

jednostkach Banku oraz w Grupie 

BPS10 

za czek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

16 Potwierdzenie czeku za czek 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

17 
Wydanie blankietów czeków 

posiadaczom rachunków bankowych 
za blankiet 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 

                                                 
7 Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 
8 Na życzenie Klienta. 
9 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 
10 Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek 

oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 
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18 Inkaso czeków za czek 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

19 

Wysłanie duplikatu zestawienia 

0dotyczącego opłat pobranych z 

tytułu usług związanych  

z rachunkiem płatniczym za każdy 

miesiąc roku bieżącego11 

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

20 

Wysłanie duplikatu zestawienia 

dotyczącego opłat pobranych z tytułu 

usług związanych  

z rachunkiem płatniczym za każdy 

miesiąc roku poprzedniego12 

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

21 

Sporządzenie zestawienia transakcji 

płatniczych na wniosek Posiadacza 

Rachunku: 

 

21.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

21.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 

TAB. I Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców w złotych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 

SKO/Rady 

Rodziców 
PKZP 

1 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 

2 

Wpłata gotówki na rachunek 

dokonana  

w jednostkach Banku 

za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 

3 

Wypłata gotówki z rachunku w 

jednostce Banku prowadzącej 

rachunek 

za wypłatę 0,00 zł 0,00 zł 

4 Przelew na rachunek w Banku:  

4.1 w placówce Banku 
za przelew 

0,00 zł 0,00 zł 

4.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 

5 
Przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w systemie ELIXIR13 
 

5.1 w Placówce Banku  

za przelew 

6,50 zł 6,50 zł 

5.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,70 zł  0,70 zł  

5.3 Express Elixir14 9,50 zł 9,50 zł 

6 
Przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w systemie SORBNET 
za przelew 25,00 zł 25,00 zł 

7 System bankowości elektronicznej:  

7.1 aktywacja dostępu jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

7.2 dostęp do systemu miesięcznie 0,00 zł 0,00 zł 

7.3 Wysłanie jednorazowego hasła sms jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

7.4 

wygenerowanie nowego hasła do 

usługi Internet (po utracie 

obowiązującego)  

za hasło 0,00 zł 0,00 zł 

7.5 

zmiana limitu jednorazowego i 

dziennego  

w usłudze Internet, odblokowanie 

za operację 0,00 zł 0,00 zł 

                                                 
11 Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
12 Duplikat zestawienia wystawiany jest do daty nie wcześniejszej niż 08 sierpnia 2018 r. 
13 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 
SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej 
realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego. 
14 Maksymalna kwota przelewu to 1500 zł. 
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użytkownika 

7.6 

Wydanie potwierdzenia transakcji 

realizowanej przy pomocy zdalnych 

kanałów dostępu 

 

7.6.1 odbierane w siedzibie Banku za potwierdzenie 2,00 zł 2,00 zł 

7.6.2 wysyłane pocztą za potwierdzenie 10,00 zł 10,00 zł 

8 Wydanie blankietów czeków za czek 1,00 zł 1,00 zł 

9 Wyciąg z konta bankowego:  

9.1 
miesięczny odbierany w jednostce 

Banku prowadzącej rachunek 
za wyciąg 0,00 zł 0,00 zł 

9.2 
wysyłany przez Bank drogą pocztową 

(listem zwykłym) na terenie kraju: 
 

9.2.1 raz w miesiącu 
za przesyłkę 

0,00 zł 0,00 zł 

9.2.2 częściej niż raz w miesiącu15 30,00 zł 10,00 zł 

10 
Dokonanie zmiany dyspozycji 

formularza wzorów podpisów 
jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

11 Likwidacja rachunku jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

TAB. II Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walutach wymienialnych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Prowadzenie rachunku walutowego miesięcznie 0,00 zł 

2 Wpłata gotówkowa za wpłatę 0,00 zł 

3 
Wypłata gotówkowa w walucie lub w 

złotych16 
za wypłatę 0,00 zł 

4 Przelew na rachunek:  

4.1 
walutowy lub złotowy prowadzony w 

Banku 

za przelew 

0,00 zł 

4.2 złotowy w innym banku krajowym 6,50 zł 

4.3 
walutowy prowadzony w innym 

banku 

zgodnie z TAB. Przekaz w obrocie 

dewizowym 

5 Wyciąg z konta bankowego:  

5.1 
miesięczny odbierany w placówce 

Banku prowadzącej rachunek 
za wyciąg 0,00 zł 

5.2 
wysyłany przez Bank drogą pocztową 

(listem zwykłym) na terenie kraju: 
 

5.2.1 raz w miesiącu 
za przesyłkę 

0,00 zł 

5.2.2 częściej niż raz w miesiącu 30,00 zł 

5.3 
wysyłany na życzenie Klienta poza 

granice kraju: 
 

5.3.1 listem zwykłym 
za przesyłkę 

30,00 zł 

5.3.2 listem poleconym 40,00 zł 

6 Likwidacja rachunku walutowego jednorazowo 0,00 zł 

7 

Potwierdzenie autentyczności 

podpisów posiadaczy rachunków 

walutowych w Banku dla banków 

zagranicznych 

jednorazowo 36,90 zł (30,00 zł +23% VAT) 

TAB. III Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie książeczki jednorazowo 15,00 zł 

                                                 
15 Na życzenie Klienta. 
16 Wypłaty walutowe w EUR i USD w wysokości nieprzekraczającej równowartości 1000 zł nie wymagają awizowania. Pozostałe wypłaty walutowe wymagają 

awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 
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2 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 

3 

Wpłata gotówki na rachunek 

dokonana  

w placówkach Banku  

za wpłatę 0,00 zł 

4 

Wypłata gotówki z rachunku 

dokonana  

w placówkach Banku  

za wypłatę 0,00 zł 

5 Przelew na rachunek:  

5.1 w Banku 
za przelew 

0,00 zł 

5.2 w innych bankach 6,50 zł 

6 

Zastrzeżenie lub odwołanie 

zastrzeżenia realizacji wypłat z 

książeczki oszczędnościowej na 

podstawie zawiadomienia o zajęciu 

wierzytelności przez uprawniony 

organ  

w związku z prowadzonym 

postępowaniem egzekucyjnym lub 

zabezpieczającym  

w jednostkach Banku, zrzeszonych 

bankach spółdzielczych, innych 

bankach krajowych 

jednorazowo 20,00 zł 

7 

Przepisanie książeczki na rzecz innej 

osoby  

w drodze cesji 

jednorazowo 20,00 zł 

8 Likwidacja książeczki jednorazowo 1,00 zł 

9 

Przyjęcie zgłoszenia o utracie 

książeczki oszczędnościowej i 

dokonanie zastrzeżenia17 

jednorazowo 0,00 zł 

10 Umorzenie utraconej książeczki jednorazowo 10,00 zł 

11 

Ustanowienie/zmiana/odwołanie 

pełnomocnictwa (nie pobiera się przy 

zakładaniu rachunku) 

jednorazowo 10,00 zł 

12 
Wykonanie zlecenia stałego (nie 

pobiera się opłaty za przelew) 
jednorazowo 2,50 zł  

13 
Wprowadzenie i modyfikacja zlecenia 

stałego 
jednorazowo 5,00 zł 

TAB. IV Dodatkowe czynności związane z obsługą kont osobistych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 

dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 

rachunku  

w sprawie przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku na 

wypadek jego śmierci  

za dokument 30,00 zł 

2 

Dokonanie blokady środków na 

rachunkach bankowych z tytułu 

zabezpieczenia spłaty zaciągniętych 

kredytów – za każdą zawartą umowę: 

 

2.1 z Bankiem 
jednorazowo 

0,00 zł 

2.2 z innymi bankami 100,00 zł 

                                                 
17 Nie dotyczy rachunków wypowiedzianych przez Bank. 
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3 
Wydanie zaświadczenia o numerze 

rachunku 
jednorazowo 50,00 zł 

4 
Wydanie zaświadczenia o stanie 

środków na rachunku, obrotach itp. 
jednorazowo 100,00 zł 

5 

Sporządzenie i wysłanie wezwania do 

zapłaty zadłużenia wymagalnego z 

tytułu debetu, realizacji czeku bez 

pokrycia lub pobrania kartą 

jednorazowo 35,00 zł 

6 

Przeprowadzenie interwencyjnej 

rozmowy telefonicznej w sprawie 

opóźnienia w spłacie z tytułu 

powstałego debetu 

jednorazowo 7,00 zł  

7 

Ustanowienie/zmiana/odwołanie 

pełnomocnictwa (nie pobiera się przy 

zakładaniu rachunku) 

jednorazowo 10,00 zł 

8 

Przyjęcie pełnomocnictwa do 

dysponowania rachunkiem w Hexa 

Banku Spółdzielczym jako 

zabezpieczenie należności innego 

banku 

jednorazowo 100,00 zł 

9 
Czynności związane z przeniesieniem 

rachunku z innego banku 
jednorazowo 0,00 zł 

10 

Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 

i/lub blankietów czekowych i 

dokonania zastrzeżenia 

jednorazowo 20,00 zł 

11 

Za portfel do skarbca nocnego, klucz 

do drzwi wrzutowych skarbca oraz 

worek do monet 

jednorazowo 
cena zakupu + 10% marży (+23% 

VAT) 

12 

Zwrot środków zgodnie z Procedurą 

zwrotu środków transakcji płatniczych 

przekazanych na niewłaściwy 

rachunek 

jednorazowo 0,00 zł 

RACHUNKI I LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE 

TAB. V Rachunki oszczędnościowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

EFEKT PLUS BIS IKE PRZYSZŁOŚĆ 

1 Prowadzenie rachunku18 miesięcznie 2,0 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2 Wpłata na rachunek za wpłatę 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Wypłata środków:19   

3.1 pierwsza wypłata 

za wypłatę 

0,00 zł - - 

3.2 
każda kolejna wypłata (niezależnie od 

kosztu przelewu) 
15,00 zł - - 

3.2.1 na rachunek w Banku  0,00 zł - - 

3.2.2 
na rachunek w innym banku  

w Placówce Banku 
6,50 zł - - 

3.2.3 
w systemie bankowości elektronicznej 

oraz przez bankomat HBS w aplikacji 
 0,70 zł   

                                                 
18 Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest „z góry”. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym konto zostało złożone. 
19 Wypłaty gotówki w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się 
dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym 
terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu gotówki w danej 
placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki awizowaną. 
Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 
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Mój Rachunek 

4 
Przelew na rachunek w innym banku 

krajowym w systemie SORBNET20 
za przelew 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 

5 Express Elixir21 jednorazowo 9,50 zł - 9,50 zł 

TAB. VI Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Prowadzenie rachunku miesięcznie 0,00 zł 

2 Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 0,00 zł 

3 

Wypłata gotówki z rachunku w 

jednostce Banku prowadzącej 

rachunek22 

za wypłatę 0,00 zł 

4 Przelew z książeczki na rachunek:  

4.1 w Banku 
za przelew 

0,00 zł 

4.2 w innych bankach 6,50 zł 

5 Likwidacja książeczki jednorazowo 1,50 zł 

TAB. VII Rachunek lokaty oszczędnościowej w złotych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Prowadzenie rachunku lokaty miesięcznie 0,00 zł 

2 Wpłaty na rachunek lokaty za wpłatę 0,00 zł 

3 Wypłata gotówki z rachunku23 za wypłatę 0,00 zł 

4 Przelew na rachunek:  

4.1 w Banku 
za przelew 

0,00 zł 

4.2 w innych bankach 6,50 zł 

5 Likwidacja lokaty24 jednorazowo 1,50 zł 

TAB. VIII Rachunek lokaty oszczędnościowej w walutach wymienialnych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 
Prowadzenie rachunku lokaty 

terminowej – dla każdej waluty 
od usługi 0,00 zł 

2 

Wpłata lub wypłata gotówkowa z 

rachunku walutowego – w walucie lub 

w złotych prowadzonego w danej 

jednostce organizacyjnej Banku25 

od transakcji 0,00 zł 

3 Przelew na rachunek:  

3.1 
walutowy lub złotowy prowadzony w 

Banku od transakcji 
0,00 zł 

3.2 złotowy w innym banku krajowym 6,50 zł 

3.3 walutowy prowadzony w innym  Zgodnie z TAB. Przekaz w obrocie 

                                                 
20 Każda dyspozycja Posiadacza rachunku składana poprzez system Elixir, dla kwoty równej i wyższej od 1 000 000 zł, realizowana jest przez Bank w systemie 
SORBNET. Bank pobiera opłatę właściwą dla zlecenia płatniczego realizowanego w systemie SORBNET. Dyspozycja składana w systemie bankowości elektronicznej 
realizowana będzie w systemie SORBNET, o ile system bankowości elektronicznej umożliwia taką formę realizacji zlecenia płatniczego.  
21 Maksymalna kwota przelewu to 1500 zł. 
22 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera 

się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu 
gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki 
awizowaną. 

23 Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 000 zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera 
się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 20 zł. od kwoty przewyższającej kwotę 30 000 zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w 
uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej min. 20 zł. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówki uzależniona jest od stanu 
gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówki, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówki 
awizowaną. 

24 Nie pobiera się prowizji od likwidacji lokaty w sytuacji, gdy suma odsetek naliczonych od momentu założenia lokaty jest niższe niż stawka za likwidację. 
25 Wypłaty walutowe w EUR i USD w wysokości nieprzekraczającej równowartości 1000 zł nie wymagają awizowania. Pozostałe wypłaty walutowe wymagają 

awizowania co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty.  
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banku dewizowym 

TAB. IX Dodatkowe czynności związane z obsługą lokat i rachunków oszczędnościowych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Przyjęcie, zmiana lub odwołanie 

dyspozycji (oświadczenia) posiadacza 

rachunku  

w sprawie przeznaczenia środków 

zgromadzonych na rachunku na 

wypadek jego śmierci 

za dokument 30,00 zł 

2 

Dokonanie blokady środków na 

rachunkach bankowych z tytułu 

zabezpieczenia spłaty zaciąganych 

kredytów – za każdą zawartą umowę: 

 

2.1 z Bankiem 
jednorazowo 

0,00 zł 

2.2 z innymi bankami 100,00 zł 

3 

Ustanowienie/zmiana/odwołanie 

pełnomocnictwa (nie pobiera się przy 

zakładaniu rachunku) 

jednorazowo 10,00 zł 

4 

Wydanie zaświadczenia o posiadanym 

rachunku, stanie środków, 

oszczędnościach itd. 

jednorazowo 70,00 zł 

5 Wysłanie wyciągu  

5.1 raz w miesiącu za przesyłkę 0,00 zł 

5.2 
częściej niż raz w miesiącu lub po 

każdej operacji 
za przesyłkę 30,00 zł 

KARTY BANKOWE 

TAB. X Karty płatnicze 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 

Stawka 
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1 Wydanie nowej karty jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

2 Wznowienie karty jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

3 Opłata za użytkowanie karty26  

3.1 POL-Konto 

miesięcznie 

2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł - 

3.2 POL-Konto Senior 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł - 

3.3 POL-Konto Student - - 2,00 zł 0,00 zł 

3.4 POL-Konto Junior - - 2,00 zł 0,00 zł 

3.5 PRP 0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 

4 Wydanie duplikatu karty27  

4.1 Posiadacze rachunku PRP 
jednorazowo 

0,00 zł nie dotyczy 0,00 zł 0,00 zł 

4.2 Posiadacze pozostałych rachunków 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 

5 
Powtórne generowanie numeru PIN 

na wniosek użytkownika 
jednorazowo 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 

6 Zastrzeżenie karty jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 10,00 zł 

7 Zmiana limitu karty  jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 

8 
Krajowe i Transgraniczne Transakcje 

płatnicze przy użyciu karty debetowej 
od transakcji 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

                                                 
26 Za każdą kartę wydaną do rachunku. 
27 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  
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do płatności bezgotówkowych 28 

9 Wypłata gotówkowa29 

9.1 

we wskazanych bankomatach Grupy 

BPS i innych banków krajowych oraz 

terminalach POS zgodnie z zawartymi 

umowami30 
od transakcji 

0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

9.2 w innych bankomatach w kraju 
2%  

min. 6,00 zł 

2%  

min. 6,00 zł 

2%  

min. 6,00 zł 

2%  

min. 6,00 zł 

9.2.1 posiadacze rachunku PRP31 
od transakcji 

0,00 zł/ 

2% min. 6 zł 
nie dotyczy 

0,00 zł/ 

2% min. 6 zł 

0,00 zł/ 

2% min. 6 zł 

9.2.2 posiadacze pozostałych rachunków 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 2% min. 6 zł 

9.3 
w bankomatach akceptujących kartę 

zagranicą  

od kwoty 

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

9.4 
w punktach akceptujących kartę w 

kraju 

od transakcji 

3%  min. 10 zł 3% min. 10 zł 
3% min. 

10,00 zł 
3%  min. 10,00 zł 

9.5 
w punktach akceptujących kartę za 

granicą 

3%  

min. 10,00 zł 

3%  

min. 10,00 zł 

3% 

min. 10,00 zł 

3%  

min. 10,00 zł 

9.6 

Transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych w EUR w 

ramach EOG 

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

9.7 

Transgraniczne transakcje płatnicze 

przy użyciu karty debetowej do 

płatności gotówkowych w ramach 

EOG w walucie obcej innej niż EUR lub 

poza EOG 

3%  min. 10 zł 3% min. 10 zł 
3% min. 

10,00 zł 
3%  min. 10,00 zł 

10 
Awaryjna wypłata gotówki za granicą 

po utracie karty 
jednorazowo 1000,00 zł 1000,00 zł 1000,00zł 1000,00 zł 

11 

Sprawdzenie wysokości dostępnych 

środków w innym bankomacie w 

kraju32 

jednorazowo 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

12 

Sprawdzenie wysokości dostępnych 

środków we wskazanych 

bankomatach na podstawie 

Porozumienia Hexa Banku 

Spółdzielczego33 

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

13 Prowizja za transakcje Cashback od transakcji 2,00 zł - 2,00 zł 2,00 zł 

14 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie 

karty 
jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

TAB. XI Karty kredytowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania 
Stawka 

Visa Credit Visa Gold 

1 Wydanie karty  

1.1 nowej jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

                                                 
28 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 karty. 
29 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 karty. 
30 Lista bankomatów dostępna w placówce Banku i na stronie internetowej Banku. 
31Zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw art. 59ie ust. 3 – wypłaty gotówki za pomocą 
bankomatów nienależących do Banku w pakiecie 5 wypłat miesięcznie są zwolnione z opłat, za każdą kolejną wypłatę w  miesiącu kalendarzowym w bankomacie 
nienależącym do Banku pobierana jest przez Bank opłata zgodnie z Taryfa Opłat i Prowizji. 
32 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
33 Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 
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1.2 
po zakończeniu okresu ważności 

pierwszej wydanej karty kredytowej 
20,00 zł 20,00 zł 

2 Obsługa karty kredytowej  

2.1 w 1 roku użytkowania jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

2.2 

opłata pobierana od 2 roku 

użytkowania, jeżeli w roku 

poprzednim wartość transakcji 

bezgotówkowych i gotówkowych 

obciążających rachunek karty wynosi: 

 

2.2.1 mniej niż 12000,00 zł 

rocznie 

69,00 zł - 

2.2.2 co najmniej 12000,00 zł 0,00 zł - 

2.2.3 mniej niż 25000,00 zł - 150,00 zł 

2.2.4 co najmniej 25000,00 zł - 0,00 zł 

3 

Wydanie dodatkowej karty/wydanie 

dodatkowej karty kredytowej - po 

zakończeniu okresu ważności 

pierwszej wydanej karty kredytowej 

jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 

4 Obsługa dodatkowej karty rocznie 35,00 zł 70,00 zł 

5 Wydanie duplikatu karty34 jednorazowo 25,00 zł 25,00 zł 

6 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN 

na wniosek Użytkownika karty 
jednorazowo 10,00 zł 10,00 zł 

7 Transakcje bezgotówkowe35, 36 jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

8 
Wypłata gotówki w bankomatach i w 

kasach banków37: 
 

8.1 w kraju 
jednorazowo 

4% min. 10 zł 4% min. 10 zł 

8.2 za granicą 4% min. 10,00 zł 4% min. 10,00 zł 

9 Przelew z karty za przelew 3% min. 6 zł 3% min. 6 zł 

10 Sprawdzenie salda w bankomacie jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

11 

Sporządzenie mini wyciągu w 

bankomacie (max. ostatnie 10 

transakcji) w bankomatach 

świadczących taką usługę 

jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

12 Zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

13 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie 

karty 
jednorazowo 0,00 zł 0,00 zł 

14 Obsługa nieterminowej spłaty38 jednorazowo 20,00 zł 30,00 zł 

15 Minimalna spłata zadłużenia na karcie 

miesięcznie od 

kwoty salda 

końcowego 

okresu 

rozliczeniowego 

5%  

min. 50,00 zł 

5%  

min. 50,00 zł 

16 Zastrzeżenie karty kredytowej jednorazowo 20,00 zł 20,00 zł 

KREDYTY 

TAB. XII Kredyty gotówkowe 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0,20% nie mniej niż 50,00 zł  

                                                 
34 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.  
35 Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 
36 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 karty. 
37 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 karty. 
38 Kwota płatna za każde wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 
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kredytowego – prowizja 

przygotowawcza39 

i nie więcej niż 200,00 zł 

2 

Prowizja za udzielenie kredytu 

gotówkowego/ odnowienie na kolejny 

okres 

jednorazowo 5,0 % 

3 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu 

(raty kapitałowej) 
jednorazowo od kwoty prolongowanej 

1% nie mniej niż 100,00 zł  

i nie więcej niż 250,00 zł 

4 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia 5,0 % nie mniej niż 100,00 zł 

TAB. XIII Kredyty w POL-koncie 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego – prowizja 

przygotowawcza40 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,20% nie mniej niż 50,00 zł  

i nie więcej niż 200,00 zł 

2 Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo od kwoty kredytu 3,0 % 

3 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu 

(na kolejny okres) 
jednorazowo od kwoty prolongowanej 3,0 %  

4 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia 3,0 % nie mniej niż 100,00 zł 

TAB. XIV Kredyty konsolidacyjne 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego – prowizja 

przygotowawcza41 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,20% nie mniej niż 50,00 zł  

i nie więcej niż 300,00 zł 

2 Prowizja za udzielenie kredytu  jednorazowo od kwoty kredytu 3,50% 

3 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu 

(raty kapitałowej) 
jednorazowo od kwoty prolongowanej 

1% nie mniej niż 100,00 zł  

i nie więcej niż 250,00 zł 

4 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia 3,5% nie mniej niż 100,00 zł 

TAB. XV  Kredyty mieszkaniowe, Uniwersalne kredyty hipoteczne, kredyty z premią termomodernizacyjną 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego – prowizja 

przygotowawcza42 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 
0,20% nie mniej niż 100,00 zł  

i nie więcej niż 300,00 zł 

2 Prowizja za udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 0,00 zł 

3 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu 

(raty kapitałowej) 
jednorazowo od kwoty prolongowanej 

1% nie mniej niż 100,00 zł  

i nie więcej niż 250,00 zł 

4 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia 1,5% nie mniej niż 100,00 zł 

TAB. XVI  Kredyty gotówkowy na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Prowizja za rozpatrzenie wniosku 

kredytowego – prowizja 

przygotowawcza43 

jednorazowo od wnioskowanej kwoty 0,50% nie mniej niż 100,00 zł  

2 
Prowizja za udzielenie kredytu 

/odnowienie na kolejny okres 
jednorazowo 0,00 zł 

3 
Prolongowanie terminu spłaty kredytu 

(raty kapitałowej) 
jednorazowo od kwoty prolongowanej 

1% nie mniej niż 100,00 zł  

i nie więcej niż 250,00 zł 

                                                 
39 Prowizja 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. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu.  
40 Prowizja 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. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 
41 Prowizja 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. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 
42 Prowizja 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.  
43 Prowizja 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. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu.  
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4 Podwyższenie kwoty kredytu jednorazowo od kwoty podwyższenia 3% nie mniej niż 100,00 zł 

TAB. XVII Dodatkowe czynności związane z obsługą kredytów 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

5 
Zmiana innych postanowień Umowy 

kredytu na wniosek Kredytobiorcy 
za aneks  100,00 zł 

6 Wydanie na wniosek Kredytobiorcy  

6.1 zaświadczenia 
jednorazowo 

 
70,00 zł 

6.2 opinii jednorazowo 100,00 zł 

7 
Wysyłanie upomnień/wezwań do 

zapłaty 
  

7.1 Kredyty gotówkowe 
za monit 

0,00 zł 

7.2 Pozostałe kredyty 15,00 zł  

8 

Prowizja rekompensacyjna za wypłatę 

kredytu przed uprawomocnieniem się 

zabezpieczenia44 

jednorazowo od wypłacanej kwoty 0,20% 

9 Wydanie promesy udzielenia kredytu  

9.1 

Kredyty gotówkowe, Kredyty w POL-

koncie oraz pozostałe kredyty do 

kwoty 50.000 zł 

jednorazowo 100,00 zł 

9.2 Powyżej 50.000 zł do 150.000 zł jednorazowo 200,00 zł 

9.3 Powyżej 150.000 zł jednorazowo 300,00 zł 

10 
Badanie wpisów w księdze wieczystej 

nieruchomości 
za jedną księgę wieczystą 40,00  zł 

11 

Sporządzenie dokumentacji 

dotyczącej zabezpieczenia 

hipotecznego lub zabezpieczenia w 

formie zastawu rejestrowego 

jednorazowo 30,00 zł 

12 

Opłata za złożenie wniosku  

o ustanowienie zastawu rejestrowego, 

wpisu do ksiąg wieczystych do Sądu 

od wniosku 30,00 zł 

13 Inspekcja w terenie jednorazowo 150,00 zł 

14 

Przygotowanie, sporządzenie i 

przekazania do Biura Informacji 

Kredytowej S.A. wniosku Klienta o 

usunięcie jego danych w rachunku 

zapisanym w bazie BIK S.A. przed 

terminem określonym w art. 105a ust. 

4 Prawa bankowego lub przed 

upływem okresu dostosowawczego 

(art. 6 ustawy o zmianie ustawy o 

ochronie informacji) 

za dokument 

stawka za standardową pojedynczą 

korektę danych wg obowiązującego 

cennika  

BIK S.A. + 50,00 zł 

15 

Wydanie pism o charakterze 

zaświadczeń, wykreśleń hipoteki, dot. 

spłaty kredytu, itp 

Jednorazowo 70,00 zł 

16 

Sporządzenie wyjaśnienia 

dotyczącego dokonanej przez bank 

oceny zdolności kredytowej 

Jednorazowo 200,00 zł 

17 
Za rozpatrzenie wniosku o przejęcie 

długu, przystąpienie do długu 
Jednorazowo 100,00 zł 

                                                 
44 Prowizja pobierana jest przed uprawomocnieniem się głównego zabezpieczenia rzeczowego kredytu tj. hipoteki i/lub zastawu rejestrowego. 
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18 

Opłata za sporządzenie umowy 

przejęcia długu lub przystąpienie do 

długu 

Jednorazowo 
1,0% 

nie mniej niż 100,00 zł 

19 
Za rozpatrzenie wniosku o 

restrukturyzację, ugodę 
Jednorazowo 100,00 zł 

20 
Za zawarcie umowy (restrukturyzacji), 

porozumienia tymczasowego, ugody 
Jednorazowo 

0,5 % 

nie mniej niż 100,00 zł 

INNE USŁUGI 

TAB. XVIII  Przekaz w obrocie dewizowym 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 

Realizacja (skup) przekazów w obrocie 

dewizowym, otrzymywanych z 

banków krajowych i zagranicznych, w 

tym świadczenia rentowe: 

 

1.1 przelew przychodzący SEPA 

od transakcji  

 

1.1.1 z banków krajowych 12,00 zł 

1.1.2 
z banków zagranicznych w ramach 

EOG w walucie EUR 
0,00 zł 

1.1.3 

z banków zagranicznych w ramach 

EOG w walucie  innej niż EUR lub 

spoza EOG, polecenia wypłaty 

z dyspozycją dotyczącą kosztów „BEN” 

lub „SHA” 

20,00 zł 

2 Zwroty nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 

3 

Zlecenie poszukiwania przekazu w 

obrocie dewizowym/postępowanie 

wyjaśniające wykonane na zlecenie 

Klienta45 

za zlecenie 
120,00 zł 

+ koszty banków trzecich 

4 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w 

obrocie dewizowym: 
 

4.1 

przekazy pomiędzy rachunkami 

walutowymi prowadzonymi w Grupie 

BPS 

od transakcji 

12,00 zł 

4.2 przelew wychodzący SEPA  

4.2.1 w placówce Banku 6,50 zł 

4.2.1.

1 
do banków krajowych 6,50 zł 

4.2.1.

2 
do banków zagranicznych 6,50 zł 

4.2.2 w systemie bankowości elektronicznej 0,70 zł 

4.2.2.

1 
 do banków krajowych 0,70 zł 

4.2.2.

2 
do banków zagranicznych 0,70 zł 

4.3 
Przelew SWIFT/TARGET w EUR w 

ramach EOG 
25 zł 

4.4 
Pozostałe przelewy dewizowe, 

polecenia wypłaty46 
0,25% min. 30,00 zł, max 300,00 zł 

5 
Realizacja (sprzedaż) przekazów w 

obrocie dewizowym w 
 

                                                 
45 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
46 Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7, w przypadku opcji kosztowej „OUR”. 
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niestandardowym trybie47: 

5.1 w EUR, USD i GBP w trybie „pilnym” od transakcji 120,00 zł 

6 

Zmiany/korekty/odwołania 

zrealizowanego przekazu, wykonane 

na zlecenie Klienta 

od transakcji 
120,00 zł 

+ koszty banków trzecich 

7 

Zryczałtowane koszty banków 

pośredniczących pobierane „z góry” 

od poleceń wypłaty48: 

od transakcji 90,00 zł 

8 
Reklamacje przelewu w obrocie 

dewizowym 
od transakcji 100,00 zł + koszty banków trzecich 

TAB. XIX Usługi różne 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Sporządzenie kserokopii dokumentów za dokument 50,00 zł 

2 
Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia 

dokumentu tożsamości 
Jednorazowo 30,75 zł (25,00 zł +23% VAT) 

3 

Postępowanie wyjaśniające, 

korespondencja z zagranicą wykonane 

na zlecenie Klienta49 

Jednorazowo 
40,00 zł + koszty rzeczywiste ( +23% 

VAT) 

4 
Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu 

depozytowego 
za depozyt 24,60 zł (20,00 zł +23% VAT) 

5 Przechowywanie depozytu miesięcznie 36,90 zł (30,00 zł +23% VAT) 

6 

Złożenie przez Bank zawartości skrytki 

sejfowej/kasety do depozytu 

sądowego 

jednorazowo 369,00 zł (300,00 zł +23% VAT) 

7 

Sporządzenie odpisu wyciągu z 

rachunku bankowego POL-Konto, 

POL-Konto Senior, POL-Konto Student, 

POL-Konto Junior 

za odpis 10,00 zł 

8 
Sporządzenie odpisu załącznika do 

wyciągu (dowodu księgowego) 
 

8.1 

Rachunek: POL-Konto, POL-Konto 

Senior, POL-Konto Student, POL-Konto 

Junior 

za dokument 

10,00 zł 

8.2 

Rachunek dla PKZP, SKO oraz dla osób 

fizycznych będących członkami rad 

rodziców  

w złotych 

5,00 zł 

8.3 

Rachunek oszczędnościowy płatny na 

każde żądanie w walutach 

wymienialnych 

 10,00 zł 

9 
Sporządzenie historii rachunku na 

wniosek posiadacza: 
 

9.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 
za dokument 

10,00 zł max. 100,00 zł za cały rok 

9.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 15,00 zł max. 150,00 zł za cały rok 

10 
Sporządzenie odpisu jednego dowodu 

do wyciągu 
 

10.1 z roku bieżącego jednorazowo 10,00 zł 

10.2 z lat ubiegłych jednorazowo 10,00 zł 

                                                 
47 Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.4. 
48 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. 
49 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 
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11 

Generowanie zestawienia transakcji 

kartami płatniczymi na życzenie 

Posiadacza rachunku za okres 

od transakcji 5,00 zł 

12 

Generowanie zestawienia operacji 

dokonanych kartą kredytową na 

wniosek Użytkownika karty za 

wskazany okres 

jednorazowo 10,00 zł 

13 
Sporządzenie historii kredytu na 

wniosek Kredytobiorcy 
jednorazowo 100,00 zł 

14 

Weryfikacja uprawnień 

spadkobierców do dysponowania 

rachunkiem bankowych 

jednorazowo 12,30 zł (10,00 zł +23% VAT) 

15 

Poszukiwanie rachunków na nazwisko 

jednej osoby, zlecone przez 

składającego zapytanie50 

od zapytania 36,90 zł (30,00 zł +23% VAT) 

16 
Dostarczenie zbiorczej informacji z 

Centralnej informacji o rachunkach 
jednorazowo 61,50 zł (50,00 zł +23% VAT) 

TAB. XX Czynności kasowe w złotych 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 
Wpłaty gotówkowe przekazywane na 

rachunki51: 
 

1.1 

osób prywatnych i rolników 

prowadzone  

w Banku52 

od transakcji 

0,00 zł 

1.2 

podmiotów instytucjonalnych 

prowadzone  

w Banku53 

0,4 % nie mniej niż 6,50 zł  

i nie więcej niż 150,00 zł 

1.3 

prowadzone w innych bankach 

krajowych m.in. za energię 

elektryczną, telefony, telewizję, na 

rachunek KRUS, na rachunek Urzędu 

Skarbowego, na rachunek ZUS 

0,5% nie mniej niż 6,50 zł i nie 

więcej niż 150,00 zł 

 

2 Wpłaty kasowe  

2.1 

na rachunki Starostwa Powiatowego 

w Łomży  

i jednostek podległych 

od transakcji 
0,3 % nie mniej niż 6,50 zł zł  

i nie więcej niż 100,00 zł 

2.2 

na rachunki jednostek samorządu 

terytorialnego prowadzone w Banku 

(nie dotyczy wpłat własnych na 

rachunek)54 

od transakcji 3,00 zł 

2.3 
na rachunki MPWiK (nie dotyczy wpłat 

własnych na rachunek)55 
od transakcji 3,00 zł 

3 Przyjęcie opłaty skarbowej  

3.1 do 30,00 zł od transakcji 5,00 zł 

3.2 od 31,00 zł do 50,00 zł od transakcji 6,00 zł 

3.3 powyżej 50,00 zł od transakcji 8,00 zł 

                                                 
50 Zapytanie nie dotyczy poszukiwania rachunku oszczędnościowej książeczki mieszkaniowej. 
51 Jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taka możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego 

w wysokości wynikającej z umowy. 
52 Dotyczy również wpłat dokonywanych we wpłatomatach. 
53 Dla parafii rzymskokatolickich, OSP, związków i klubów: sportowych, działkowców; wspólnot mieszkaniowych i gruntowych, kół gospodyń wiejskich, kółek 
rolniczych, towarzystw, kół i związków: hodowców gołębi, działkowców, wędkarskich i łowieckich; społecznych komitetów, gminnych spółek opłata wynosi 1,00 zł. 
54 Nie dotyczy sołtysów 
55 Dotyczy tylko wpłacających z terenu gminy Piątnica. 
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4 Express Elixir56 za przelew 9,50 zł 

5 Wymiana bilonu od transakcji 2,0% nie mniej niż 2,00 zł 

TAB. XXI Obrót wekslowy 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Przyjęcie weksla do redyskonta jednorazowo 2% sumy wekslowej 

2 
Zgłoszenie weksla do protestu w 

wyniku niezapłacenia 
jednorazowo 1% sumy wekslowej 

3 
Przedstawienie weksla do zapłaty (od 

dłużnika wekslowego) 
jednorazowo 10,00 zł 

4 
Złożenie weksla do dyskonta (od 

podawcy weksla) 
jednorazowo 5,00 zł 

5 
Przyjęcie nie zdyskontowanego weksla 

do inkasa 
jednorazowo 10,00 zł 

TAB. XXII Naklejka zbliżeniowa Visa payWave 

Lp. Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania Stawka 

1 Wydanie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 0,00 zł 

2 Wznowienie naklejki zbliżeniowej jednorazowo 15,00 zł 

3 
Wydanie duplikatu naklejki 

zbliżeniowej57 
jednorazowo 15,00 zł 

4 
Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej 

w miejsce zastrzeżonej58 
jednorazowo 15,00 zł 

5 Użytkowanie naklejki zbliżeniowej miesięcznie 1,50 zł 

6 Transakcje bezgotówkowe59 od transakcji 0,00 zł 

7 
Powtórne generowanie i wysyłka PIN 

na wniosek Klienta 
jednorazowo 10,00 zł 

8 
Telefoniczne odblokowanie numeru 

PIN na wniosek Użytkownika 
jednorazowo 0,00 zł 

9 
Zmiana danych Użytkownika naklejki 

zbliżeniowej 
jednorazowo 0,00 zł 

10 
Czasowe zablokowanie/odblokowanie 

naklejki zbliżeniowej 
jednorazowo 0,00 zł 

11 
Zmiana limitów na naklejce 

zbliżeniowej 
jednorazowo 0,00 zł 

 

                                                 
56 Maksymalna kwota przelewu to 1500 zł. 
57 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
58 Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 
59 W przypadku transakcji bezgotówkowych dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego pobierana jest dodatkowa prowizja Banku – 3% 
wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA. 


