
 

 

Wykaz zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej pobieranych przez Bank 

Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim Klient Biznesowy” zwana w dalszej części Taryfą wprowadzonych od dnia 

01 kwietnia 2021 roku. 

Zmiana Taryfy wynika z wprowadzenia do oferty Banku rachunków walutowych w walucie EUR. 

  W taryfie prowizji i opat wprowadzono następujące zmiany: 

1. Nazwa taryfy prowizji i opłat otrzymuje nowe brzmienie: 

„Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim Klient 

Instytucjonalny” 

2. W zasadach pobierania opłat i prowizji bankowych dodano pkt 10 i 11 w brzmieniu: 
 

10. Wypłata z rachunków powyżej 1 000 EUR, wymaga uprzedniej trzydniowej awizacji. Kwotę powyżej 1 000 EUR 

Bank może wypłacić w złotych, bez awizacji do kwoty 30 000,00 PLN po przewalutowaniu po kursie Banku. 

Wypłaty powyżej 30 000,00 PLN wymagają awizowania zgodnie z pkt 9. 

11. 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. 

 

3. W Dziale I. RACHUNKI BANKOWE dodano Rozdział 5 w brzmieniu: 

Rozdział 5.  Rachunek walutowy w walucie (EUR)  

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1. Otwarcie rachunku1  bez opłat 

 2. Prowadzenie rachunku   10,00 zł 

 3. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 

4. Wpłata  gotówkowa na rachunek: 
     Uwaga! Prowizja od wpłat obciąża rachunek posiadacza. 

 4.1 w walucie PLN po przewalutowaniu na walutę 
rachunku po kursie Banku 

 
bez opłat 

4.2 w walucie rachunku 

0,10 % od kwoty,  min. 5,00 zł, 
chyba, że umowa stanowi 

inaczej 
 

 5. Wypłata  gotówkowa z rachunku: 
     Uwaga!  Prowizja od wypłat obciąża rachunek posiadacza 

5.1 w walucie PLN po przewalutowaniu na walutę 
rachunku po kursie Banku 

bez opłat 

5.2 w walucie rachunku 
0,50 % od kwoty min. 5,00 zł 
chyba, że umowa stanowi 
inaczej 
  6. Wpłata/wypłata gotówkowa w wpłatomacie/bankomacie BS Sokołów Młp. za pomocą Sm@rt karty w walucie PLN 

po przewalutowaniu na walutę rachunku po kursie Banku 
bez opłat 

  7. Przelewy zlecone w placówkach BS Sokołów Młp z rachunku:  
 

7.1  zwykłe Elixir  7.1.1 na rachunek w BS w Sokołowie Młp bez opłat 

 
7.1.2 na rachunki w innych bankach 5,00 zł / szt 

7.2 Sorbnet 25,00 zł / szt 

7.3 ekspresowe2  8,00 zł / szt 

7.4 walutowe na rachunek w innym banku w kraju oraz przelew zagraniczny 
zgodnie z postanowieniami 

DZIAŁU VII. Przekazy w 
obrocie dewizowym 

  7.Wydanie na wniosek klienta potwierdzenia wykonania przelewu 1,00 zł/szt 

  8. Stałe zlecenie  

8.1 Zdefiniowanie / modyfikacja stałego zlecenia w placówkach BS Sokołów Młp.: bez opłat 

8.2 Realizacja stałego zlecenia 
8.2.1 na rachunek w BS w Sokołowie Młp bez opłat 

8.2.2 na rachunki w innych bankach (Elixir) 5,00 zł / szt 

8.3 Anulowanie  stałego zlecenia bez opłat 

9. Polecenie zapłaty   

 9.1. utworzenie/ aktualizacja/odwołanie polecenia zapłaty bez opłat 

 9.2. przelew w ramach polecenia zapłaty od dłużnika 1,00 zł / szt 



 

 
10.  Sporządzenie zestawienia obrotów na jednym rachunku bankowym: 
        Uwaga! Opłaty nie pobierane są, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyna operacją jest dopisanie odsetek  

10.1 za bieżący rok 
10.1.1. do 10 pozycji 10,00 zł 

10.1.2. powyżej 10 pozycji 20,00 zł 

10.2 za każdy poprzedni rok 
10.2.1. do 10 pozycji 20,00 zł 

10.2.2. powyżej 10 pozycji 40,00 zł 

11. Czeki:  

11.1. wydanie książeczki czeków gotówkowych lub   
rozrachunkowych posiadaczom rachunków 
bankowych 

11.1.1. za książeczkę czekową wg. cen zakupu 

  11.1.2. za każdy blankiet czekowy wg. cen zakupu 

11.2.  za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego, od każdego czeku 5,00 zł / szt 

11.3. zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie czeków gotówkowych i rozrachunkowych, 
blankietów czekowych, 

10,00 zł od każdego 
 zastrzeżenia 

12. Blokada środków na rachunku bankowym:  

 
12.1.dokonanie blokady środków na rachunku  
        bankowym 

12.1.1. z tytułu zabezpieczenia kredytu, gwarancji     
udzielonych przez inny bank 

20,00 zł 

12.1.2. na rzecz pozostałych instytucji 20,00 zł 

12.2. wydanie  potwierdzenia  wykonania  blokady środków 20,00 zł 

13. Dokonanie adnotacji  o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza  rachunku bez opłat 

14. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do 
rozporządzania rachunkiem 

10,00 zł 

15.  Przelew środków pieniężnych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny  w zajęciu egzekucyjnym 40,00 zł / szt 

16. Wydanie klientowi opinii o jego sytuacji finansowej w 
oparciu o dokumenty, 

16.1. z roku bieżącego 100,00 zł +VAT 

16.2. z lat ubiegłych 200,00 zł + VAT 

17. Wydanie klientowi zaświadczenia o posiadaniu rachunku  50,00 zł + VAT 

18. Wysłanie  wezwania  (monitu)  do  zapłaty  oraz  upomnień  z  tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 15,00 zł 

19. Sporządzenie dowodu księgowego do wyciągu z 
rachunku bankowego ( z wyłączeniem ZUS i Urzędu 
Skarbowego) 

19.1. z roku bieżącego 1,00 zł/szt 

19.2. z każdego poprzedniego roku, najdalej do 5 lat  
wstecz 

2,00 zł/szt 

 20. Wypłata gotówkowa z rachunku awizowana lub do kwoty niewymagającej awizowania 0,50 % od kwoty min. 5,00 zł 

 21. Wypłata gotówkowa z rachunku w przypadku nie dokonania przez klienta wymaganego awizowania wypłaty    

pobierana od kwoty wypłaty stanowiącej nadwyżkę ponad kwotę niewymagającą awizowania 
0,20 % min 10,00 zł 

 22. Niepodjęcie awizowanej gotówki w terminie uzgodnionym z bankiem – prowizję pobiera się od awizowanej,  
       a niepodjętej kwoty uzgodnionej z bankiem 

0,20 % 

 23. Wypowiedzenie umowy przez klienta w terminie 6 miesięcy od jej zawarcia 50,00 zł 

 24. Zmiana rodzaju rachunku z zachowaniem NRB3 40,00 zł 

1. Wysokość minimalnej wpłaty przy otwarciu rachunku wynosi: 10 EUR 

2. Maksymalna kwota przelewu 5000,00 PLN 
3. Opłata nie jest pobierana w przypadku zamiany rodzaju rachunku na rachunek z wyższą opłatą za prowadzenie rachunku płatniczego 

 

4. W dziale III. USŁUGO DODATKOWE DO RACHUNKU, Rozdział 1. Internet Banking i Rozdział 2 Internet 
Banking dla Firm dodano następujące punkty w brzmieniu: 

6. Przelew z rachunków walutowych 

6.1. na rachunki w BS w Sokołowie Młp bez opłat 

6.2. na rachunki w innych bankach Elixir 3,00 zł / szt 

6.3 na rachunki w innych bankach Sorbent 25,00 zł / szt 

6.4 na rachunek w innych bankach – ekspresowe2 4,00 zł / szt 

   6.5.na rachunek walutowy w innym banku w kraju 
lub za granicą 

 

zgodnie z postanowieniami 
DZIAŁU VII. Przekazy w obrocie 
 dewizowym 
 --------------------------------------------------- 

 

8. Stałe zlecenie:  

8.3. realizacja zlecenia stałego z rachunków 

walutowych 

8.3.1. na rachunek w BS w Sokołowie Młp bez opłat 

8.3.2. na rachunki w innych bankach (Elixir) 3,00 zł 

 

Rozdział 2. Internet Banking dla Firm 1)  



 

 

6. Przelew z rachunków walutowych 

6.1. na rachunki w BS w Sokołowie Młp bez opłat 

6.2. na rachunki w innych bankach Elixir 3,00 zł / szt 

6.3 na rachunki w innych bankach Sorbent 25,00 zł / szt 

6.4 na rachunek w innych bankach – ekspresowe2 4,00 zł / szt 

   6.5.na rachunek walutowy w innym banku w kraju 
lub za granicą 

 

zgodnie z postanowieniami 
DZIAŁU VII. Przekazy w obrocie 
 dewizowym 
 --------------------------------------------------- 

 8. Stałe zlecenie:  

8.3. realizacja zlecenia stałego z rachunków 

walutowych 

8.3.1. na rachunek w BS w Sokołowie Młp bez opłat 

8.3.2. na rachunki w innych bankach 3,00 zł 

1) usługa dostępna dla Firm i Instytucji w przypadku wieloosobowego reprezentowania podmiotu 

2) maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 
 

5.    W dziale IV. KREDYTY Rozdział 1. Kredyty obrotowe dodano pkt 3 w brzmieniu: 

   Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji/ opłat 

3. Prowizja z tytułu przedterminowej spłaty kredytu (dotyczy umów zawartych od 01.04.2021 r.)1 
1,50 % spłacanej kwoty min 

150,00 zł 

1) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu  
w rachunku bieżącym. Nie dotyczy spłaty zwrotu podatku VAT      

            Rozdział 2.  Kredyty inwestycyjne, kredytowa linia hipoteczna, kredyt technologiczny dodano pkt 4 w brzmieniu: 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: (dotyczy umów 

zawartych od 01.04.2021 r.)1) 

1,50 % spłacanej kwoty min 

150,00 zł 

1) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytów na projekty 
z dotacjami, gdy spłata kredytu/części kredytu następuje z dofinansowania ze środków funduszy unijnych. Nie dotyczy spłaty zwrotu podatku VAT      

 
6. W dziale VI. POZOSTAŁE USŁUGI, Rozdział 1. Karty płatnicze dodano kartę Visa Biznes Walutowa Euro   

Rodzaj czynności / usługi 

Rachunek rozliczeniowy 

w walucie EUR  

(Visa Biznes Walutowa 

Euro) 

1. Wydanie nowej karty bez opłat 

 
2. Wznowienie karty bez opłat 

 
3. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej  bez opłat 

 
  4. Wydanie duplikatu karty 10,00 zł 

5. Powtórne generowanie i wysyłka numeru PIN na wniosek użytkownika  karty 8,00 zł 

6. Odblokowanie numeru PIN bez opłat 

7. Zastrzeżenie karty  bez opłat 

 8. Opłata za rozpatrzenie reklamacji lub za wyjaśnienie transakcji wątpliwej bez opłat 

 
 9. Transakcje bezgotówkowe / płatność kartą (w kraju i zagranicą) 1) bez opłat 

 

10.  Wypłata gotówki w bankomatach Banków Spółdzielczych:( Lista bankomatów dostępna w 

placówce i na stronie internetowej Banku) 

 
2,00 zł 

 

 

 
bez opłat 

 

 
bez opłat 

 

 

 
bez opłat 

 

 

11. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach   

11.1. w kraju 
1,00 % wartości 

transakcji min 5,00 zł 1 

 
 

 

4,00 zł 
4,00 zł 

 

 

4,00 zł 
4,00 zł 

 

 

4,00 zł 
4,00 zł 

 

 

4,00 zł 

11.2  za granicą w ramach EOG2) i w walucie EUR 
1,00 % wartości 
transakcji min 5 zł 

 
min.10,00 zł1) 

 
 
 

11.2. za granicą  
2,00 % wartości 

transakcji min 10,00 zł 1  
 

12. Wypłata gotówki w kasie:  

12.1. banku Zrzeszenia BPS i SGB 2,00 zł 

12.2. innego banku w kraju 
1,00 % wartości 

transakcji min 5,00 zł 1 

 
 

 

4,00 zł 
4,00 zł 

 

 

4,00 zł 
4,00 zł 

12.3. innego banku za granicą  
2,00 % wartości 

transakcji min 10 zł1 

 
min.10,00 zł1) 

 
 
 

12.4 innego banku za granicą w ramach EOG2) i w walucie EUR 
1,00 % wartości 

transakcji min 5,00 zł  
 



 

 

12.4. w placówkach Poczty Polskiej 1,00 % wartości 
transakcji min 5,00 zł  

5,00 zł 

5,00 zł 

5,00 zł 

5,00 zł 

5,00 zł 

5,00 zł 

5,00 zł 

5,00 zł 

5,00 zł 

   13.Opłata za wypłatę gotówki w kasie sklepu ( usługa Visa Cash Back ) bez opłat 

14. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomatach BS Sokołów Młp bez opłat 

15. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego 

wskazany. 
3,00 zł 

16. .Zmiana danych Użytkownika Karty 3,00 zł 

3,00 zł 

3,00 zł 

3,00 zł 

17. Opłata miesięczna za użytkowanie karty  5,00 zł  

 

--------------- 

--------------- 

18. Zmiana PIN w bankomatach BS Sokołów Młp bez opłat 

19. Wpłata we wpłatomacie BS Sokołów Młp.  bez opłat3 

20. Wypłata z bankomatu BS Sokołów Młp. poprzez usługę „mój rachunek”  bez opłat3 

21. Aktywacja usługi „mój rachunek” w bankomatach BS Sokołów Młp.  bez opłat 

 
1) dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku  – 3% wartości transakcji, przy 

stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 
2) EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
3) Wpłata lub wypłata możliwa tylko w walucie PLN, w przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków pieniężnych w innej walucie niż waluta rachunku, 

przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów Banku obowiązujących w momencie dokonywania wpłaty lub wypłaty.  

 
7. W dziale VII. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM dodano następujące rozdziały 4 i 5 w brzmieniu: 

Rozdział 4. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym – wysłanych w placówkach Banku z rachunków walutowych 
1. Przelew SEPA2 do Banków: 1.1 krajowych od transakcji 20,00 zł 

1.2 zagranicznych od transakcji 5,00 zł 

2. Polecenie przelewu TARGET3/SWIFT4 w ramach EOG5  w walucie EUR od transakcji 25,00 zł 

3. Polecenie przelewu w walucie obcej6 /Polecenie wypłaty7 (wysłanych do Banków 
krajowych i zagranicznych) 

od transakcji 0,25% min 30zł. max 300zł. 

4. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń 
wypłaty 

     Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 przy opcji kosztowej OUR 

od transakcji 80,00 zł 

5.  Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” EURO, USD ,GBP i PLN 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 2,3 

od transakcji 130,00 zł 

6.  Zmiany, korekty, odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 
Klienta8 

od transakcji 100 zł. + koszty banków trzecich 

7.  Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 20 zł. 

 

Rozdział 5. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym – wysłanych w systemie bankowości  elektronicznej z 

rachunków walutowych 
1. Przelew SEPA2 do Banków: 1.1 krajowych od transakcji 20,00 zł 

1.2 zagranicznych od transakcji 3,00 zł 

2. Polecenie przelewu TARGET3/SWIFT4 w ramach EOG5  w walucie EUR od transakcji 25,00 zł 

3. Polecenie przelewu w walucie obcej6 /Polecenie wypłaty7 (wysłanych do Banków 
krajowych i zagranicznych) 

od transakcji 0,25% min 30zł. max 300zł. 

4. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane „z góry” od poleceń 
wypłaty 

     Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3 przy opcji kosztowej OUR 

od transakcji 80,00 zł 

5.  Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w trybie „pilnym” EURO, USD ,GBP i PLN 
Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 2,3 

od transakcji 130,00 zł 

6.  Zmiany, korekty, odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 
Klienta8 

od transakcji 100 zł. + koszty banków trzecich 

7.  Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 20 zł. 

1.Transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, polecenie przelewy SEPA, polecenie przelewu w walucie obcej, przekaz TARGET 
2 Polecenie przelewu SEPA – transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i 

Szwajcarii, Monako, San Marino, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki: 

- waluta transakcji EUR; 
- zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 

- koszty „SHA”; 
- nie zwiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych oraz banków pośredniczących; 

-  Bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA – SCT ( SEPA Credit Transfer).  
3 Polecenie przelewu TARGET- usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku 
płatniczego Posiadacza rachunku na rachunek płatniczy odbiorcy za pośrednictwem systemu TARGET2 do banku będącego uczestnikiem systemu TARGET2. 

TARGET2 -  transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla waluty euro. Stanowi platformę do obsługi 

płatności wysokokwotowych, z której korzystają banki centralne i komercyjne. 
4 SWIFT – międzynarodowa platforma wymiany danych pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi. W Banku Spółdzielczym w Sokołowie Młp. 

wykorzystywana do realizacji przekazów realizowanych za pośrednictwem sieci banków korespondentów Banku. 
5 EOG – Europejski Obszar Gospodarczy obejmujący państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). 
6 Polecenie przelewu w walucie obcej - usługa inicjowana przez Posiadacza rachunku polegająca na umożliwianiu przekazania środków z krajowego rachunku 

płatniczego Posiadacza rachunku u dostawcy (Bank) na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty i euro. 
7 Polecenie wypłaty – usługa płatnicza nie spełniająca warunków przelewu SEPA skierowana do lub otrzymania z innego banku krajowego lub zagranicznego 
bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz 

wskazanego odbiorcy (beneficjenta) 
8 Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd pracownika Banku. 


