
Załacznik do Uchwały Zarządu nr 151/2022

z dn. 14.10.2022 r. 

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej

TABELA PROWIZJI I OPŁAT

ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE 

DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO ZIEMI WIELUŃSKIEJ

obowiązuje od 14 października 2022 r.



Tabela prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej

SPIS TREŚCI

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 3

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 3

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 6

Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej 7

Rozdział 4. Karty płatnicze 8

Rozdział 5. Płatności mobline BLIK

Rozdział 6. Kredyty 10

Dział III. POZOSTAŁE OPŁATY 12

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe 12

Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe 12

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1



Tabela prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej

2. Pojęcia stosowane w taryfie oznaczają:

2) pakiet taryfowy - zdefiniowane w taryfie opłaty i prowizje dla poszczególnych grup klientów,

3) SGB (Spółdzielcza Grupa Bankowa) - zrzeszenie, które tworzą SGB-Bank S.A. oraz banki spółdzielcze, które zawarły z nim umowy zrzeszenia,

5. Prowizje i opłaty podane są w stawkach brutto, chyba, że z opisu danej prowizji lub opłaty wynika co innego.

6. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej.

7. Prowizje i opłaty pobierane są poprzez obciążenie rachunku na podstawie udzielonej przez klienta dyspozycji lub poprzez przyjęcie wpłaty gotówkowej albo bezgotówkowej.

1) niezwłocznie, w dniu złożenia albo wykonania dyspozycji,

2) cyklicznie,

3) w innych terminach wskazanych w taryfie lub umowach zawartych pomiędzy klientem a BS Ziemi Wieluńskiej

11. Opłaty cykliczne, o których mowa w ust. 9 pkt 2, pobierane są w następujących terminach:

1) do ostatniego dnia każdego miesiąca - w przypadku opłat za prowadzenie rachunków,

2) w dniu miesiąca odpowiadającym dniowi pierwszego pobrania danej opłaty - w przypadku pozostałych opłat,

12. Pakiety dla klientów instytucjonalnych przeznaczone są dla następujących grup klientów:

1)  27001 - przeznaczony dla klientów instytucjonalnych (przedsiębiorstwa zatrudniające więcej niż 9 osób,  spółki z o.o., spółki jawne, spółki akcyjne itp..)

2)  27002 - przeznaczony dla rolników indywidualnych

4)  27003 - przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i małych firm

6)  27006 - przeznaczony dla fundacji, stowarzyszeń oraz organizacji pożytku publicznego itp.

7)  3700   - przeznaczony dla klientów z sektora budżetowego

13. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych.

15. Przesłanki i tryb zmiany tabeli wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie BS Ziemi Wieluńskiej

18. Od wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego opłat się nie pobiera.

17. Za czynności nie wymienione w niniejszej tabeli, prowizje i opłaty ustala się indywidulanie, w wysokości nie większej niż 200,00 zł. Decyzje w tej sprawie podejmują osoby wchodzące w skład Zarządu lub 

Dyrektor Oddziału.

1. Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych zgodnie z niniejszą "Tabelą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla 

klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej  ", zwaną dalej tabelą.  

1) elektroniczny kanał dostępu - sposób komunikacji posiadacza rachunku z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Wieluńskiej na odległość za pośrednictwem sieci teleinformatycznej lub urządzeń 

elektronicznych, obejmujący w szczególności serwis internetowy (kanał WWW), Teleserwis i Serwis SMS, udostępniany na podstawie wniosku o elektroniczne kanały dostępu,

4) indywidualne dane uwierzytelniające - zabezpieczenie, przy użyciu którego BS Ziemi Wieluńskiej uniemożliwia dostęp do systemu osobom nieuprawnionym,

3. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych.

4. Kwoty prowizji podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy, na nastepujących zasadach: kwoty mniejsze niż 0,5 grosza pomija się, a kwoty od 0,5 grosza włącznie zaokrągla się do pełnego grosza w górę.

10. Wszystkie opłaty obejmujące rachunek VAT są pobierane z rachunku rozliczeniowego, dla którego założony został rachunek VAT

8. Prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe księgowane są w ciężar rachunku, którego dotyczą; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłaty w ciężar innego rachunku 

klienta, zgodnie z dyspozycją klienta.

9. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z trybem określonym w poszczególnych rozdziałach:

14. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania 

poszczególnych kart płatniczych.

16. Od organizacji takich jak OSP, LZS, Związek Kombatantów, Spółka Wodna, Zarząd ZNP, Komitet Rodzicielski, Rada Rodziców przy szkołach, społeczne komitety działające na rzecz środowiska 

lokalnego, Koła Gospodyń Wiejskich - nie pobiera się opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku, a jedynie prowizje od wpłat i wypłat dotyczących rachunków.

3)  27002 - 4 - przeznaczony dla rolników indywidualnych, w skład którego wchodzi rachunek rozliczeniowy oraz co najmniej jedna z usług: elektroniczny kanał dostępu www lub karta płatnicza 

5)  27003 - 4 - przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i małych firm, w skład którego wchodzi rachunek rozliczeniowy oraz co najmniej jedna z usług: elektroniczny kanał 

dostępu www lub karta płatnicza 
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Dział II. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych 

Rachunki rozliczeniowe

Rolnicy indywidualni 

(27002-4) rachunki 

zakładane od 

01.01.2021r.

Osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą, małe 

firmy  (27003-4) 

rachunki zakładane od 

01.01.2021r.

Przedsiębiorstwa 

(27001)

Podmioty 

niefinansowe (27006)

Sektor budżetowy 

(3700)

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) otwarcie rachunku - 0,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 20,00 zł

2) prowadzenie rachunku bieżącego 0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
wg indywidualnych 

umów

3) prowadzenie rachunku pomocniczego nie dotyczy 0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł
wg indywidualnych 

umów

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce BS Ziemi Wieluńskiej naliczana od 

wpłacanej kwoty
0,2% min.5,00 zł 0,6 % min 10,00 zł 0,5 % min 3,00 zł 0,5 % min 3,00 zł

wg indywidualnych 

umów

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce BS Ziemi Wieluńskiej naliczana od 

wypłacanej kwoty
0,2% min.5,00 zł 0,6 % min 10,00 zł 0,5 % min 3,00 zł 0,5 % min 3,00 zł

wg indywidualnych 

umów

4. Wpływy bezgotówkowe na rachunek

za każdą operację bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5. Realizacja przelewów:

1)  złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej 6,00 zł 6,00 zł 3,00 zł 3,00 zł wg indywidualnych 

umówb)  na rachunki własne ¹⁾ 4,00 zł 4,00 zł 2,00 zł 2,00 zł wg indywidualnych 

umówc) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej

realizowane w systemie:

-Elixir z wyłączeniem 6,00 zł 6,00 zł 4,00 zł 4,00 zł wg indywidualnych 
przelewów na rachunki ZUS-u i US 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł 7,00 zł wg indywidualnych 

-Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

-Sorbnet 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

d) na działalność pożytku publicznego bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej

Internet Banking 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł usługa niedostępna

Internet Banking Plus usługa niedostępna 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

b) na rachunki własne ¹⁾ 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej

realizowane w usłudze Internet Banking, w systemie:

-Elixir za każdy przelew 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł usługa niedostępna

-Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł usługa niedostępna

-Sorbnet 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł usługa niedostępna

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej

realizowane w usłudze Internet Banking Plus, w systemie:

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy 

rachunek

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdy przelew
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-Elixir za każdy przelew usługa niedostępna 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

-Express Elixir usługa niedostępna 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

-Sorbnet usługa niedostępna 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez klienta (zlecenie 

stałe, przelew z datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

2)

realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu:

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej

Internet Banking bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat usługa niedostępna

Internet Banking Plus usługa niedostępna bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej, realizowane w 

usłudze:

- Internet Banking 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł usługa niedostępna

- Internet Banking Plus usługa niedostępna 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł

3) złożenie zlecenia stałego:

a) w formie papierowej - 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wg indywidualnych 

umówb) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

4) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej -
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wg indywidualnych 

umów

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

5) odwołanie zlecenia stałego

a) złożone w formie papierowej -
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł wg indywidualnych 

umów

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

7. Polecenie zapłaty:

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł

3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo aktualizacja treści zgody 

na korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

8. Polecenie przelewu SEPA złożonych w formie papierowej

1) na rachunek w innym banku w kraju 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

2) na rachunek w innym banku poza krajem 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

9. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju-

złożonych w formie papierowej

1) na rachunki bankowe klientów BS Ziemi Wieluńskiej bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) na rachunki bankowe w innym banku niż BS Ziemi Wieluńskiej

a) tryb normalny:

-przekazy do równowartości 5.000 euro za każdy przelew 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł

-przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro za każdy przelew 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł 75,00 zł

b) tryb pilny (dodatkowa opłata): za każdy przelew 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł
Uwaga! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez Bank wolnych 

środków na rachunkach nostro.

10. Zryczłtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w 

wykonywaniu przekazów (OUR)
za każdy przelew 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł 80,00 zł

za każdy przelew
wg indywidualnych 

umów

za każdą dyspozycję
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11. Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu Target2, złożonych w 

formie papierowej

1) na rachunki bankowe klientów BS Ziemi Wieluńskiej za każdy przelew bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) na rachunki bankowe w innym banku niż BS Ziemi Wieluńskiej za każdy przelew 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł

12. Usługa "SMS Banking" - opłata za otrzymanie jednego sms-a miesięcznie 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł

13. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

14. Za zmianę wariantu pakietu za każdą dyspozycję 50,00 zł nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

15. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł nie dotyczy nie dotyczy

17. Wydanie książeczki czekowej za każde wydanie koszt zakupu książeczki koszt zakupu książeczki koszt zakupu książeczki koszt zakupu książeczki koszt zakupu książeczki

18. Za zamknięcie rachunku jednorazowo

19. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

20.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda i/lub obrotach na 

rachunku

za każde 

zaświadczenie
30,00 zł ²)

30,00 zł ²)
30,00 zł ²)

30,00 zł ²)
30,00 zł ²)

21. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy wyciąg

1) w formie papierowej, jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) odbierany osobiście bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) wysyłany listem zwykłym bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) w formie papierowej, jeżeli klient korzysta z usługi bankowości elektronicznej

a) odbierany osobiście 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

b) wysłany listem zwykłym 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

22. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych za każde zestawienie 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł bez opłat bez opłat

23. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

b) z lat poprzednich za każdy dokument
20,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok 

20,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok 

20,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok 

20,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok 

20,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

3) Umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub innego dokumentu 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł

24. Wydanie potwierdzenia wpływu na rachunek klienta
za każde 

potwierdzenie
5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

25. Usługa płatności masowych

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2) opłata za udostępnianie maski konta do płatności masowych
miesięcznie bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

200,00 zł - 500,00 zł 

indywidualnie ustalana z 

klientem

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

1. Otwarcie rachunku: -

2. Prowadzenie rachunku: -

3. Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda i/lub obrotach na 

rachunku

za każde 

zaświadczenie

4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy wyciąg

Rachunek VAT*)

bez opłat

30,00 zł ²)

20,00 zł

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

bez opłat
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1) w formie papierowej, jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości elektronicznej:

a) odbierany osobiście

b) wysyłany listem zwykłym

2) w formie papierowej, jeżeli klient korzysta z usługi bankowości elektronicznej

a) odbierany osobiście

b) wysłany listem zwykłym

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail klienta

5. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego

b) z lat poprzednich za każdy dokument

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji

b) klient nie określi daty dokonania operacji

3) umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub innego dokumentu

6.
Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych

za każde zestawienie

¹ ⁾ Polecenie przelewu wykonywane w ramach jednego modula
²⁾ 

wraz z podatkiem od towarów i usług w stawce 23%

10,00 zł

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

rozliczeniowego do którego prowadzony jest rachunek VAT

20,00 zł

30,00 zł

25,00 zł

15,00 zł

20,00 zł

20,00 zł + po 5,00 zł za każdy poprzedni rok 

5,00 zł

bez opłat

bez opłat

bez opłat
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Tabela prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego Ziemi Wieluńskiej

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Otwarcie rachunku: - bez opłat

2. Prowadzenie rachunku: - bez opłat

3. Wpłaty gotówkowe na rachunek - bez opłat

4. Wypłaty gotówkowe z rachunku - bez opłat

5. Realizacja przelewów: za każdy przelew

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej, realizowane w systemie

-Elixir 4,00 zł

-Express Elixir 10,00 zł

-Sorbnet 30,00 zł

6. Likwidacja terminowego wkładu przed upływem pierwszego umownego terminu za każdą likwidację 0,05 % kwoty wkładu

7. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł

8. Realizacja dyspozycji spadkobierców  od każdego spadkobiercy 30,00 zł

Rozdział 2. Rachunki lokat terminowych 

Rachunki lokat terminowych
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Rozdział 3. Usługi bankowości elektronicznej

Rolnicy 

indywidualni (27002-

4) rachunki 

zakładane od 

01.01.2021r.

Osoby fizyczne 

prowadzące 

działalność 

gospodarczą, małe 

firmy  (27003-4) 

rachunki zakładane 

od 01.01.2021r.

Przedsiębiorstwa 

(27001)

Podmioty 

niefinansowe 

(27006)

Urzędy Gminy, 

Szkoły (3700)

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW jednorazowo

a) Internet Banking bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

b) Internet Banking Plus bez opłat 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

2) Bankofon bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) SMS Banking bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

2. Instalacja usługi bankowości elektronicznej przez pracownika banku jednorazowo nie dotyczy 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

3.

Nadanie nowego/ odtworzenie identyfikatora ID, odblokowanie elektronicznego kanału dostępu, 

nadanie nowego hasła do logowania, zresetowanie kodu uwierzytelniającego, zmiana sposobu 

autoryzacji dyspozycji

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

4.
Zmiana wysokości limitów operacji w elektronicznych kanałach dostępu dokonywana w 

placówce banku
za każdą zmianę limitu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł

5. Pomoc techniczna pracownika Banku zdalnie lub w siedzibie klienta
za 1 pomoc pobierana 

po wykonaniu usługi
nie dotyczy 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

6. Użytkowanie elektronicznego kanału dostępu:

1) kanału WWW

a) Internet Banking 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł

b) Internet Banking Plus nie dotyczy 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł

2) Bankofon bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

3) SMS Banking bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat

7. Opłata za zestaw kryptograficzny USB token (token + certyfikat) za każdy token:

1) wydanie pierwszego zestawu 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

2) wydanie zestawu w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

3) niezwrócenie zestawu w przypadku rozwiązania umowy za każdy token 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 100,00 zł

8. Wygenerowanie lub odnowienie kolejnego certyfikatu do zestawu kryptograficznego USB Token jednorazowo na okres 3 

lat
20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł

9. Przesłanie w formie SMS hasła autoryzującego, hasła do wypłaty w bankomacie, informacji 

związanej z administracją w banku, bezpieczeństwem, zalogowaniem do systemu  – opłata za 

jednego SMS-a miesięcznie

0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł bez opłat

10. Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł SMS

za każdą zmianę
10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat

11. Zmiana numeru telefonu do usługi SMS Banking za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł bez opłat

jednorazowo za każy 

zestaw na okres 3 lat

Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązująca

miesięcznie
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Rozdział 4. Karty płatnicze

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

MasterCard Business 
1) Visa Business 

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 10,00 zł 10,00 zł

2. Wydanie: za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 15,00 zł 15,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej

UWAGA: opłaty nie są pobierane w przypadkach, gdy wymiana karty lub wydanie duplikatu karty dokonywane jest z 

przyczyn niezależnych od klienta

15,00 zł 15,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 10,00 zł 10,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat bez opłat

5. Użytkowanie karty: miesięcznie 2,00 zł ²⁾/ 6,00 zł w 

przypadku dokonania 

minimum 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w 

danym okresie 

rozliczeniowym³⁾, w 

przeciwnym wypadku 10,00 

zł ⁴⁾

2,00 zł ²⁾/ 6,00 zł w 

przypadku dokonania 

minimum 5 transakcji 

bezgotówkowych kartą w 

danym okresie 

rozliczeniowym³⁾, w 

przeciwnym wypadku 10,00 

zł ⁴⁾

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek klienta od każdej zmiany 5,00 zł 5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych bez opłat bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)⁵
)

1,50 zł 1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala POS) ⁵⁾) 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
2,00 zł 2,00 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł 3,50 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł 6,00 zł

11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 5,00 zł 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł 10,00 zł

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: za każde sprawdzenie

1) banków SGB 1,00 zł 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 2,00 zł 2,00 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł 3,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie 5,00 zł 5,00 zł

15. Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 dni roboczych) za każdą przesyłkę 45,00 zł 45,00 zł

16. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat bez opłat

17. Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie innej niż PLN
naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat 3%

1)
Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą MasterCard Businness PayPass, Mastercard Business zbliżeniowa

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
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2⁾ 
Stawki obowiązują dla kart wydawanych do rachunków założonych do dnia 31.12.2020r.

3)
Stawki obowiązują dla kart wydawanych do rachunków założonych od dnia 01.01.2021r.

⁴⁾ Okres rozliczeniowy trwa od dnia 26 poprzedniego miesiąca do 25 dnia kolejnego miesiąca.

⁵⁾ Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard zbliżeniowa

1. Opłata roczna za obsługę karty rocznie, z góry za każdy rok ważności karty 25,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty - 0,00 zł

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

6. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) sieci SGB 4,50 zł

2) sieciach innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

7. Wypłata gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków spółdzielczych 0,00 zł

2) w kasach banków SGB - przy użyciu terminala POS⁵⁾ 5,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2⁵⁾ 3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą (na terytorium państw członkowskich EOG ⁵⁾) 1,30 zł

6) w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG ⁵⁾) 3% min. 4,50 zł

8. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - 0,00 zł

9. Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego 

państwa członkowskiego EOG);

- 0,00 zł

10. Opłata za wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10,00 zł

⁵⁾  Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

Karta przedpłacona zbliżeniowa

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Aktywacja BLIK jednorazowo 0,00 zł

2. Użytkowanie BLIK miesięcznie 0,00 zł

3. Opłata za wypłatę gotówki:

1)
w bankomatach sieci SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych 

banków spółdzielczych 

2) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
0,00 zł

3) w bankomatach za granicą - nie dotyczy

4. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
0,00 zł

5.
Krajowa transakcja płatnicza

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
bez opłat

6. Zmiana limitu transakcyjnego za każdą zmianę limitu bez opłat

¹⁾ Usługa dostępna w bankomatach posiadających taką funkcję

Rozdział 5. Płatności mobilne BLIK

za każdą wypłatę, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji 0,00 zł
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Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. KREDYTY OBROTOWE RODZAJ PROWIZJI

1) Kredyt obrotowy

a) ze spłatą do 6 miesięcy 3,00%

b) ze spłatą do 1 roku 4,00%

c) ze spłatą powyżej 1 roku do 3 lat 4,00%

prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
5,00%

prowizja za odnowienie kredytu naliczana od kwoty odnowionego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy
3,00%

4) Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
4,00%

3) Kredyt obrotowy na zakup trzody chlewnej prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  od 1%-2%

5) Kredyt obrotowy na zakup bydła
prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  2,00%

6) Kredyt obrotowy z dopłatami ARiMR do oprocentowania (KSP)   
prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  1,50%

7) Kredyt obrotowy z dopłatami  ARiMR do oprocentowania (K02)
prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  2,00%

2. KREDYTY INWESTYCYJNE RODZAJ PROWIZJI

1) Kredyt inwestycyjny

a) ze spłatą do 3 lat prowizja przygotowawcza
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
4,00%

b) ze spłatą do 5 lat prowizja przygotowawcza
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  4,00%

prowizja przygotowawcza 
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
2,00%

prowizja za obsługę kredytu
naliczana i pobierana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu

0,04%

2) Kredyt na zakup gruntów rolnych

a) ze spłatą do 5 lat
prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
4,00%

prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
2,00%

prowizja za obsługę kredytu naliczana i pobierana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu 0,04%

3) Kredyt unijny

a) ze spłatą do 6 miesięcy

b) ze spłatą do 1 roku

c) ze spłatą do 3 lat

d) ze spłatą powyżej 3 lat

4) Kredyt inwestycyjny komercyjny na warunkach preferencyjnych 

a) ze spłatą do 5 lat
prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
4,00%

Rozdział 6. Kredyty 

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

4,00%

2)

prowizja przygotowawcza

b) ze spłatą powyżej 5 lat

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy                               

c) ze spłatą powyżej 5 lat

Kredyt w rachunku bieżącym

naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  

prowizja przygotowawcza
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prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
1,00%

prowizja za obsługę kredytu naliczana i pobierana miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu 0,04%

5) Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania
prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
2,00%

6)
Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR (dotyczy kredytów udzielanych w 

okresie od 18.09.2012 r. do 31.12.2014 r. )

prowizja za obsługę kredytów 

preferencyjnych z pomocą 

ARiMR

naliczana i pobierana miesięcznie od kwoty udzielonego  kredytu

0,04%

7) Kredyt inwestycyjny z dopłatami ARiMR do oprocentowania (K01)
prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  
2,00%

Kredyt inwestycyjny na finansowanie instalacji nawadniającej

a) dla posiadaczy rachunku bieżącego w BSZW  od co najmniej 6 miesięcy 1%

b) dla klientów zakładających rachunek 4%

3. 

1)

70,00 zł ¹⁾

100,00 zł ¹⁾

Za wydanie opinii bankowej o kliencie na jego wniosek (w zależności od stopnia złożoności):

za każdą opinię 100,00 zł ¹⁾

za każdą opinię 150,00 zł ¹⁾

3) za każdą promesę 100,00 zł

4) naliczana od kwoty gwarancji, płatna jednorazowo przed wydaniem gwarancji 

bankowej
3%

5)
za każdy duplikat 50,00 zł 

6)

30,00 zł 

80,00 zł 

7)  za każdy egzemplarz upomnienia 10,00 zł

8) za każde wezwanie 30,00 zł

9)

150,00 zł

200,00 zł

10)

naliczana od zwiększonej kwoty kredytu, płatna jednorazowo 1,50%

naliczana od kwoty kredytu pozostałej do spłaty, płatna jednorazowo 2,00%

płatna jednorazowo
100,00 zł

11) naliczana od kwoty spłacanej wcześniej niż 30 dni przed terminem spłaty 

określonym w harmonogramie spłat, płatna w dniu dokonania przedterminowej 

spłaty kredytu
1% min. 50,00 zł 

2) 3) 4) 5) 6)

12) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo 1%

13)
Za niedostarczenie w terminie wynikającym z Regulaminu, umowy lub żądania 

banku, wymaganych przez bank dokumentów do oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Kredytobiorcy

za każdy miesiąc opóźnienia

50,00 zł 3)

14) za każdą umowę 300,00 zł

Prowizja rekompensacyjna w przypadku wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu

Za wydanie promesy kredytowej

Za udzielenie gwarancji bankowej

Za wydanie duplikatu umowy kredytowej

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

Za wysłanie upomnienia

Przygotowanie umowy o przejęcie długu

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

b) dla podmiotów gospodarczych

a) dla rolników z tytułu kredytu na działalność rolniczą

b) dla podmiotów gospodarczych

POZOSTAŁE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ

Za wydanie klientom zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i 

innych zobowiązań oraz zaświadczenia, że kient nie figuruje jako dłużnik

Za nieterminowe dostarczenie dokumentów potwierdzających celowość wykorzystania kredytu obrotowego 

2)

c) innych niż wymienione w ppkt.a) i b)                                                                                                                                 

b) zmianę zabezpieczenia kredytu

a) podwyższenie kwoty kredytu                                                                                                                                                                                          

Za zmianę warunków umowy kredytowej 

za każdy duplikat

b) dla podmiotów gospodarczych

Za wydanie duplikatu dokumentu zwalniającego zabezpieczenie w formie hipoteki, zastawu rejestrowego lub 

za każdy wniosek

b) dla podmiotów gospodarczych

za każdy egzemplarz zaświadczenia

Za wysłanie wezwania do zapłaty zaległych odsetek lub raty (rat) kredytu

Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości:

prowizja przygotowawcza
naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna jednorazowo, przed lub przy 

postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy  

8)

b) ze spłatą powyżej 5 lat
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15)
za każdy wniosek, płatna w dniu złożenia wniosku przez wnioskodawcę 150,00 zł

¹ ⁾  wraz z podatkiem od towarów i usług w stawce 23%
2) 

dotyczy kredytów udzielonych od dnia 01.08.2020r.

3)
 nie dotyczy kredytów preferencyjnych z pomocą ARiMR

4)
 nie dotyczy kredytów na projekty z dotacjami, gdy spłata kredytu/części kredytu następuje z dofinansowania ze środków funduszy unijnych

5) 
nie dotyczy kredytu obrotowego, gdy spłata następuje ze zwrotu podatku VAT

6) 
nie dotyczy przypadku, gdy kredytobiorca wypowiada umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia

Za przekazanie przez Bank, na pisemny wniosek wnioskodawcy, w formie pisemnej, wyjaśnień dotyczących 

dokonanej negatywnej oceny zdolności kredytowej
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WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Wpłaty gotówkowe:

1) na rachunki prowadzone w innych bankach:

a) do 1 200,00 zł 6,00 zł

b) powyżej 1 200,00 zł 0,5 % od kwoty wpłacanej

za wyjątkeim wpłat na:

- rachunki ZUS-u i US 0,5% min. 10,00 zł

- za wyjątkiem wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego bez opłat

2)
na rachunki bieżące i pomocnicze prowadzone przez BS Ziemi Wieluńskiej, dokonywane przez klientów nie będących ich posiadaczami lub pełnomocnikami* 0,5% min. 6,00 zł

3) osób fizycznych na rzecz Urzędu Gminy w Czarnożyłach i Urzędu Gminy w Skomlinie 3,00 zł

4) wymiana banknotów i monet** 0,5 % min. 10,00 zł

5) realizowane w systemie SORBNET  30,00 zł

6) realizowane w systemie Express Elixir 10,00 zł

2. Sporządzenie odpisu dokumentu kasowego za każdy odpis 20,00 zł

Rozdział 2. Inne czynności i usługi bankowe

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

1. Opłata za informację zbiorczą udostępnioną osobie fizycznej będącej posiadaczem rachunku oraz osobom, które uzyskały tytuł prawny do spadku 

po posiadaczu rachunku, w tym nabywców spadku w rozumieniu art.. 1052 k.c.

za każdą zbiorczą 

informację
16,03 zł

2. Przesłanie informacji zbiorczej do klienta, o którym mowa w pkt. 1

za każde udzielenie 

informacji

9,10 zł                                                                                      

(koszt listu poleconego za potwierdzeniem odbioru wg 

Cennika Usług Pocztowych Poczta Polska S.A.)

3. Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości za każde zastrzeżenie 10,00 zł

4. Za odwołanie zastrzeżenia za każde odwołanie 10,00 zł

* opłata nie jest pobierana od klienta, gdy posiadacz rachunku płaci prowizje z tytułu wpłat i wypłat gotówkowych

** prowizja nie jest pobierana od klientów posiadających rachunek, kredyt lub depozyt w BS Ziemi Wieluńskiej

Dział III. Pozostałe opłaty

Rozdział 1. Wpłaty i wypłaty gotówkowe  

naliczana od wpłacanej 

kwoty
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Dział IV. Produkty wycofane z oferty

Karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe)

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Visa Business Electron¹⁾

1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 6,50 zł

2. Wydanie: za każdą kartę

1) duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 15,00 zł

2) nowej karty w miejsce utraconej

UWAGA: opłaty nie są pobierane w przypadkach, gdy wymiana karty lub 

wydanie duplikatu karty dokonywane jest z przyczyn niezależnych od klienta

15,00 zł

3. Wznowienie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: za każdą kartę 6,50 zł

4. Zastrzeżenie karty - bez opłat

5. Użytkowanie karty: miesięcznie 2,00 zł

6. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 

wniosek klienta
od każdej zmiany

5,00 zł

7. Opłata za wypłatę gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 

spółdzielczych

bez opłat

2) w kasach banków SGB (przy użyciu terminala POS)
2) 1,50 zł

3) w bankomatach innych, niż wskazane w pkt 1 3% min.5,00 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2 (przy użyciu terminala 

POS)
2)

3% min. 10,00 zł

5) w bankomatach za granicą na terenie EOG 3% min.5,00 zł

6) w bankomatach za granicą poza terenem EOG 3% min.10,00 zł

8. Wypłata gotówki w ramach usługi cash back
za każdą wypłatę, pobierana   w dniu rozliczenia operacji

2,00 zł

9. Wydanie pierwszego numeru PIN za każdy numer PIN 3,50 zł

10. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

11. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 5,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 10,00 zł

12. Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach:
za każde sprawdzenie

1) banków SGB 1,00 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 2,00 zł

13. Zestawienie transakcji przesyłane do klienta miesięcznie 3,00 zł

14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta za każde zestawienie
5,00 zł

15.
Ekspresowe przesłanie karty lub numeru PIN (dostarczenie w ciągu 3 

dni roboczych)
za każdą przesyłkę

45,00 zł

16. Transakcje bezgotówkowe - bez opłat

17.
Opłata za przewalutowanie i rozliczenie transakcji dokonanej w walucie 

innej niż PLN

naliczana od kwoty transakcji, pobierana w dniu rozliczenia 

operacji
3%

2)
Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

lokalna karta płatnicza

1. Wydanie karty dla:

1) posiadacza rachunku

współposiadacza rachunku

2) osoby wskazanej

2. Wydanie nowej karty w miejsce:

1) uszkodzonej 5,00 zł

2) utraconej 5,00 zł

3. Wydanie kolejnej karty płatniczej posiadaczowi, współposiadaczowi 

rachunku lub osobie wskazanej
- bez opłat

4. Użytkowanie karty - bez opłat

5. Wznowienie karty - bez opłat

6 Zastrzeżenie karty bez opłat

7. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na 

wniosek klienta
za każdą zmianę 2,00 zł

8. Opłata za wypłatę gotówki w bankomatach BS Ziemi Wieluńskiej:

Oddział w Białej bez opłat

Oddział w Czarnożyłach

Oddział w Pątnowie

Oddział w Skomlinie

9. Zmiana PIN w lokalnych bankomatach wymienionych w pkt. 7 za każdy numer PIN bez opłat

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty MasterCard

1. Wydanie karty płatniczej i numeru PIN za każdą kartę 25,00 zł

2. Zasilenie rachunku karty - 0,00 zł

3. Kwota minimalna pierwszej wpłaty na rachunek karty - 30,00 zł

4. Zastrzeżenie karty - 0,00 zł

5. Wydanie nowego numeru PIN za każdy numer PIN 6,00 zł

6. Obsługa karty debetowej (opłata miesięczna) - 0,00 zł

7. Zmiana PIN w bankomatach: za każdą zmianę

1) banków SGB 4,50 zł

2) innych, niż wskazane w pkt 1 7,00 zł

8. Wypłata gotówki:

1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A. i zrzeszonych banków 

spółdzielczych
0,00 zł

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

za każdą wypłatę, pobierana   w dniu rozliczenia operacji

¹⁾ Stawki obowiązują również dla kart wydawanych pod nazwą Visa Business Electron payWave oraz dla kart Visa Business wznowionych w miejsce ww. kart.

Karty przedpłacone bez funkcji zbliżeniowej

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji

bez opłat

za każdą kartę

-

Karta lokalna

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

-
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2) w kasach banków SGB - przy użyciu terminala POS⁵⁾ 5,00 zł

3) w bankomatach w kraju innych, niż wskazane w pkt 1 1,30 zł

4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt 2⁵⁾ 3% min. 10,00 zł

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG ⁵⁾)
1,30 zł

5)

w bankomatach za granicą (poza terytorium państw członkowskich EOG ⁵⁾)
3% min. 4,50 zł

9. Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych - 0,00 zł

10. Transakcja bezgotówkowa:

1) dokonywana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) dokonywana poza terytorium państw członkowskich EOG;

3) transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do 

płatności bezgotówkowych ( na terytorium innego państwa członkowskiego 

EOG);

- bez prowizji

⁵⁾ Pod warunkiem, że placówka udostępnia usługę wypłat w POS.

Obsługa rachunków rozliczeniowych 

Rachunki rozliczeniowe

Rolnicy indywidualni 

(27002) 

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą, małe firmy  

(27003)

1. Otwarcie i prowadzenie rachunku rozliczeniowego:

1) otwarcie rachunku - bez opłat 25,00 zł

2) prowadzenie rachunku bieżącego 10,00 zł 20,00 zł

3) prowadzenie rachunku pomocniczego nie dotyczy 20,00 zł

2. Wpłaty gotówkowe na rachunek w placówce BS Ziemi Wieluńskiej
naliczana od wpłacanej kwoty bez opłat 0,5 % min 3,00 zł

3. Wypłaty gotówkowe z rachunku w placówce BS Ziemi Wieluńskiej naliczana od wypłacanej kwoty bez opłat 0,5 % min 3,00 zł

4. Wpływy bezgotówkowe na rachunek

za każdą operację

0,2% wpływu min. 3,00 zł 

max 40,00 zł (bez opłat dla 

operacji poniżej 100,00 zł)
1)

bez opłat

5. Realizacja przelewów:

1)  złożonych w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej 3,00 zł 3,00 zł

b) na rachunki własne 
2⁾ 2,00 zł 2,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej

realizowane w systemie:

-Elixir z wyłączeniem 4,00 zł 4,00 zł

przelewów na rachunki ZUS-u i US 7,00 zł 7,00 zł

-Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł

-Sorbnet 30,00 zł 30,00 zł

d) na działalność pożytku publicznego bez opłat bez opłat

2) złożonych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu :

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej

Internet Banking 1,50 zł 1,50 zł

Internet Banking Plus usługa niedostępna 1,00 zł

b) na rachunki własne 0,00 zł 0,00 zł

c) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej 

realizowane w usłudze Internet Banking,

w systemie:

-Elixir za każdy przelew 1,50 zł 1,50 zł

-Express Elixir 10,00 zł 10,00 zł

-Sorbnet 30,00 zł 30,00 zł

d) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej 

realizowane w usłudze Internet Banking Plus

w systemie:

-Elixir usługa niedostępna 1,00 zł

-Express Elixir usługa niedostępna 10,00 zł

-Sorbnet za każdy przelew usługa niedostępna 30,00 zł

6. Przelewy wykonywane automatycznie w terminie wskazanym przez 

klienta (zlecenie stałe, przelew z datą przyszłą):

1) realizacja przelewu złożonego w formie papierowej:

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej 1,00 zł 1,00 zł

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej

3,00 zł 3,00 zł

2) realizacja przelewu złożonego za pośrednictwem elektronicznych kanałów 

dostępu:

a) na rachunki prowadzone w BS Ziemi Wieluńskiej

Internet Banking bez opłat bez opłat

Interent Banking Plus bez opłat bez opłat

b) na rachunki prowadzone w bankach innych, niż BS Ziemi Wieluńskiej 

realizowane w usłudze:

- Interent Banking 1,50 zł 1,50 zł

- Internet Banking Plus usługa niedostępna 1,00 zł

3) złożenie zlecenia stałego:

a) w formie papierowej - 5,00 zł 5,00 zł

b) za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - bez opłat bez opłat

3) modyfikacja kwoty albo terminu zlecenia stałego:

a) złożona w formie papierowej - 5,00 zł 5,00 zł

b) złożona za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu: bez opłat bez opłat

4) odwołanie zlecenia stałego

a) złożone w formie papierowej - 5,00 zł 5,00 zł

b) złożone za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu - bez opłat bez opłat

7. Polecenie zapłaty:

1) złożenie zgody na korzystanie z polecenia zapłaty 5,00 zł 5,00 zł

2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika 3,00 zł 3,00 zł

za każdy przelew

za każdą dyspozycję

za każdy przelew

za każdy przelew

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty

miesięcznie, za każdy rachunek

STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

za każdą wypłatę, pobierana w dniu rozliczenia operacji

naliczana od wypłacanej kwoty, pobierana w dniu 

rozliczenia operacji
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3) odwołanie pojedynczego niezrealizowanego polecenia zapłaty albo 

aktualizacja treści zgody na korzystanie z polecenia zapłaty

5,00 zł 5,00 zł

8. Polecenie przelewu SEPA złożonych w formie papierowej

1) na rachunek w innym banku w kraju 15,00 zł 15,00 zł

2) na rachunek w innym banku poza krajem 15,00 zł 15,00 zł

9. Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych 

banków w kraju-złożonych w formie papierowej

1) na rachunki bankowe klientów BS Ziemi Wieluńskiej bez opłat bez opłat

2) na rachunki bankowe w innym banku niż BS Ziemi Wieluńskiej

a) tryb normalny:

-przekazy do równowartości 5.000 euro za każdy przelew 40,00 zł 40,00 zł

-przekazy przekraczające równowartość 5.000 euro za każdy przelew 75,00 zł 75,00 zł

b) tryb pilny (dodatkowa opłata): za każdy przelew 100,00 zł 100,00 zł
Uwaga! Polecenie przelewu może być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania 

przez Bank wolnych środków na rachunkach nostro.

10. Zryczłtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki 

pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)
za każdy przelew 80,00 zł 80,00 zł

11. Przelew pilny w walucie EURO do banków - uczestników systemu 

Target2, złożonych w formie papierowej

1) na rachunki bankowe klientów BS Ziemi Wieluńskiej za każdy przelew bez opłat bez opłat

2) na rachunki bankowe w innym banku niż BS Ziemi Wieluńskiej za każdy przelew 60,00 zł 60,00 zł

12. Usługa "SMS Banking" - opłata za otrzymanie jednego sms-a miesięcznie 0,30 zł 0,30 zł

13. Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie za każdą dyspozycję 30,00 zł nie dotyczy

14. Za zmianę wariantu pakietu za każdą dyspozycję 50,00 zł nie dotyczy

15. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem za każdą dyspozycję 15,00 zł 15,00 zł

16. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy 30,00 zł 30,00 zł

17. Wydanie książeczki czekowej za każde wydanie koszt zakupu książeczki koszt zakupu książeczki

18. Za zamknięcie rachunku jednorazowo

19. Zgłoszenie oraz odwołanie zastrzeżenia o utracie czeków i blankietów za każdą dyspozycję 20,00 zł 20,00 zł

20.
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku, wysokości salda i/lub 

obrotach na rachunku
za każde zaświadczenie 30,00 zł 

3)
30,00 zł 

3)

21. Sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego: za każdy wyciąg

1) w formie papierowej, jeżeli klient nie korzysta z usługi bankowości 

elektronicznej:

a) odbierany osobiście bez opłat bez opłat

b) wysyłany listem zwykłym bez opłat bez opłat

2) w formie papierowej, jeżeli klient korzysta z usługi bankowości 

elektronicznej

a) odbierany osobiście 5,00 zł 5,00 zł

b) wysłany listem zwykłym 10,00 zł 10,00 zł

3) poprzez elektroniczne kanały dostępu oraz na adres elektroniczny e-mail 

klienta

bez opłat bez opłat

22. Sporzadzenie zestawienia trnsakcji płatniczych za każde zestawienie 20,00 zł 20,00 zł

23. Sporządzenie kopii: 

1) wyciągu bankowego oraz historii rachunku:

a) z bieżącego roku kalendarzowego 20,00 zł 20,00 zł

b) z lat poprzednich za każdy dokument
20,00 zł + po 5,00 zł za każdy 

poprzedni rok 

20,00 zł + po 5,00 zł za 

każdy poprzedni rok 

2) pojedynczej dyspozycji złożonej przez klienta, gdy:

a) klient określi datę dokonania operacji 15,00 zł 15,00 zł

b) klient nie określi daty dokonania operacji 25,00 zł 25,00 zł

3) Umowy o prowadzenie rachunku bankowego lub innego dokumentu 30,00 zł 30,00 zł

24. Wydanie potwierdzenia wpływu na rachunek klienta za każde potwierdzenie 5,00 zł 5,00 zł

25. Usługa płatności masowych

1) opłata aktywacyjna za udostępnienie usługi płatności masowych jednorazowo bez opłat bez opłat

2) opłata za wpłatę na rachunek wirtualny miesięcznie bez opłat bez opłat

1) 
opłata nie jest pobierana w przypadku wpływu z tytułu wypłaty kredytu

2) 
Polecenie przelewu wykonywane w ramach jedengo modula

3) 
wraz z podatkiem od towarów i usług w stawce 23%

Usługi bankowości elektronicznej

Rolnicy indywidualni 

(27002) - rachunki 

zakładane do 31.12.2020r.

Osoby fizyczne 

prowadzące działalność 

gospodarczą (27003) 

rachunki zakładane do 

31.12.2020r.

1. Udostępnienie elektronicznych kanałów dostępu:

1) kanału WWW jednorazowo

a) Internet Banking bez opłat bez opłat

b) Internet Banking Plus bez opłat 100,00 zł

2) Bankofon bez opłat bez opłat

3) SMS Banking bez opłat bez opłat

2. Instalacja usługi bankowości elektronicznej przez pracownika banku jednorazowo nie dotyczy 50,00 zł

3.

Nadanie nowego/ odtworzenie identyfikatora ID, odblokowanie 

elektronicznego kanału dostępu, nadanie nowego hasła do logowania, 

zresetowanie kodu uwierzytelniającego, zmiana sposobu autoryzacji 

dyspozycji

za każdą zmianę 5,00 zł 5,00 zł

5.
Zmiana wysokości limitów operacji w elektronicznych kanałach 

dostępu dokonywana w placówce banku
za każdą zmianę limitu 5,00 zł 5,00 zł

6. Pomoc techniczna pracownika Banku zdalnie lub w siedzibie klienta za 1 pomoc pobierana po wykonaniu usługi nie dotyczy 100,00 zł

7. Użytkowanie elektronicznego kanału dostępu:

1) kanału WWW

a) Internet Banking 5,00 zł 
1) 10,00 zł

b) Internet Banking Plus nie dotyczy 50,00 zł

2) Bankofon bez opłat bez opłat

za każdą dyspozycję

Wyszczególnienie czynności

20,00 zł

Tryb pobierania opłaty

Stawka obowiązujaca

miesięcznie

18



3) SMS Banking bez opłat bez opłat

8. Opłata za zestaw kryptograficzny USB token (token + certyfikat) za każdy token:

1) wydanie pierwszego zestawu 100,00 zł 100,00 zł

2) wydanie zestawu w miejsce utraconego, uszkodzonego przez klienta 100,00 zł 100,00 zł

3) niezwrócenie zestawu w przypadku rozwiązania umowy za każdy token 100,00 zł 100,00 zł

9. Wygenerowanie lub odnowienie kolejnego certyfikatu do zestawu 

kryptograficznego USB Token
jednorazowo na okres 3 lat 20,00 zł 20,00 zł

10. Przesłanie w formie SMS hasła autoryzującego, hasła do wypłaty w 

bankomacie, informacji związanej z administracją w banku, 

bezpieczeństwem, zalogowaniem do systemu  – opłata za jednego SMS-

a miesięcznie

0,30 zł 0,30 zł

11. Zmiana numeru telefonu do wysyłki haseł SMS za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł

12. Zmiana numeru telefonu do usługi SMS Banking za każdą zmianę 10,00 zł 10,00 zł

1)
opłaty nie pobiera się w przypadku dokonania co najmniej jednego przelewu w miesiącu kalendarzowym

jednorazowo za każy zestaw na okres 3 lat
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