
   
Szczegółowy wykaz zmian  w taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej 

pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim - 

Klient Biznesowy  

W tym dokumencie wskazaliśmy wszystkie zmiany, jakie wprowadzamy do  taryfy prowizji i opłat za czynności 

bankowe w walucie krajowej pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim - Klient 

Biznesowy. Wskazujemy w nim m.in. jaka jest wysokość nowych opłat i prowizji, tylko te opłaty, które uległy 

zmianie. Zmiany będą obowiązywać od 01.01.2021 r. Zmiany wprowadzamy dlatego, że: • Rada Polityki 

Pieniężnej zdecydowała 17 marca 2020 r., 08 kwietnia 2020 r. oraz 28 maja 2020 r. o obniżeniu wysokości 

stopy referencyjnej i stopy lombardowej. 

DZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE 

 

Rozdział 1. Rachunki bieżące i pomocnicze na działalność pozarolniczą 
 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1. Prowadzenie rachunku bankowego  1.1 bieżącego lub pomocniczego na działalność pozarolniczą 19,00 zł miesięcznie 

2. Wpłata  gotówkowa na rachunki bieżące lub pomocnicze prowadzone przez BS Sokołów Młp: 
     Uwaga! Prowizja od wpłat obciąża rachunek posiadacza. 

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

inaczej 
 3. Wypłata  gotówkowa z rachunków bieżących lub pomocniczych: 

    Uwaga! Prowizją od wypłat BS obciąża rachunek posiadacza. 
 

0,50 % od kwoty min. 5,00 zł 
chyba, że umowa stanowi 

inaczej 
 

inaczej 

 

4. Przelewy zlecone w placówkach BS Sokołów Młp.:  

    4.1. na rachunki w innych bankach 5,00 zł/ szt 

 4.2. ZUS, Urząd Skarbowy 5,00 zł /szt 

 4.3 Ekspresowe 8,00 zł / szt 

5. Realizacja stałego zlecenia na rachunki w innych bankach  
 
 

5,00 zł/ szt 

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

6.1  do 10 pozycji 20,00 zł 

6.2  powyżej 10 pozycji 40,00 zł 

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

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

10,00 zł 

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

9.1 z roku bieżącego 100,00 zł+ VAT 

9.2 z lat ubiegłych 200,00 zł +VAT 

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

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

Rozdział 2 . Rachunki bieżące i pomocnicze na działalność rolniczą 
 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1. Wpłata  gotówkowa na rachunki bieżące lub pomocnicze prowadzone przez BS Sokołów Młp: 
     Uwaga! Prowizja od wpłat obciąża rachunek posiadacza. 

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

inaczej 
   2. Wypłata  gotówkowa z rachunków bankowych: bieżących lub pomocniczych 

     Uwaga!  Prowizją od wypłat obciąża rachunek posiadacza 
0,50 % od kwoty min. 5,00 zł 

chyba, że umowa stanowi 
inaczej 

   3. Przelew zlecone w placówkach BS Sokołów Młp.:  

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

3.2 ZUS, KRUS, Urząd Skarbowy 5,00 zł / szt 

3.3 ekspresowe
1
  8,00 zł / szt 

3.4 Realizacja stałego zlecenia zlecone w placówkach BS Sokołów Młp  na rachunki w innych bankach 5,00 zł / szt 

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

10,00 zł 

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

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

6.1 z roku bieżącego 100,00 zł +VAT 

6.2 z lat ubiegłych 200,00 zł + VAT 



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

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

   
1)  Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 

 
  Rozdział 3. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla Rolników Indywidulanych 
 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1. Przelew 1.1  na rachunki w innych bankach Elixir 5,00 zł / szt 

  1.2  na rachunek w innych bankach ekspresowe
1 

8,00 zł / szt 

2. Wydanie  zaświadczenia  na  wniosek  klienta  o  posiadaniu rachunku  (  z wyłączeniem zaświadczeń 

wydanych dla: KRUS, ZUS i innych  podmiotów gospodarczych  kierujących  środki  na tenże rachunek: 

wynagrodzenia i inne świadczenia) 

 

50,00 zł 

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

rachunkiem 
10,00 zł 

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

5. Książeczki oszczędnościowe 

5.1 wystawienie nowej książeczki 30,00 zł 

5.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki 20,00 zł 

5.3 zastrzeżenie utraconej książeczki 20,00 zł 

5.4 umorzenie utraconej książeczki 20,00 zł 

5.5 wystawienie   nowej książeczki w miejsce   

zniszczonej książeczki 
50,00 zł 

5.6 wystawienie   nowej książeczki w miejsce 

utraconej i umorzonej książeczki 
50,00 zł 

5.7 przepisanie książeczki w związku z przelewem 

praw/cesja 
50,00 zł 

1) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 
 

Rozdział 4. Rachunki lokat terminowych dla Rolników Indywidulanych 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1.  Przelew środków zlecony w BS Sokołów 
Młp 

1.1 na rachunki w innych bankach Elixir 5,00 zł / szt 

1.2 na rachunek w innych bankach ekspresowy
1 8,00 zł / szt 

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

rachunkiem 
10,00 zł 

 3. Książeczki oszczędnościowe 

3.1 wystawienie nowej  książeczki  w miejsce   

zniszczonej książeczki 
50,00 zł 

3.2  wystawienie nowej  książeczki  w miejsce utraconej 

i umorzonej książeczki 
50,00 zł 

3.3 przepisanie książeczki w związku z przelewem 

praw/cesja 
50,00 zł 

1) Maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 
 

 

DZIAŁ III. USŁUGI DODATKOWE DO RACHUNKU 
 

Rozdział 1. Internet Banking  

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1.Przelew z rachunków bankowych: bieżących i pomocniczych na 

działalność rolniczą i pozarolniczą 

 

1.1 na rachunek w innych bankach –ekspresowe
1 

4,00 zł / szt 

Rozdział 2. Internet Banking dla Firm 1)  

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

 1. Przelew z rachunków bankowych  

bieżących i pomocniczych 

1.1 na rachunek w innych bankach – ekspresowe
2 

4,00 zł / szt 

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

2) maksymalna kwota przelewu do 5000,00 PLN 
 

Rozdział 3. SMS banking  

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1.  Wysłanie komunikatu dotyczącego rachunku w formie  SMS-a – za każdy wysłany przez BS SMS (w danym 

miesiącu) 
0,30 zł / SMS 

 

           

 

 

 

 

 



   

      DZIAŁ IV. KREDYTY 
  Rozdział 1. Kredyty obrotowe  

   Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji/ opłat 

1. Zmiana warunków umowy o kredyt dokonywanych na wniosek klienta- płatna jednorazowo od każdego aneksu  500 zł 

                       Rozdział 2.  Kredyty inwestycyjne, kredytowa linia hipoteczna, kredyt technologiczny  

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1. Zmiana warunków umowy o kredyt dokonywanych na wniosek klienta- płatna jednorazowo od 

każdego aneksu 

500,00 zł 

 
DZIAŁV.  DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH    

 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, 

pożyczek członkowskich i innych tytułów oraz zaświadczenia , że klient nie figuruje jako dłużnik  

 

 

 

 

100,00 zł + VAT 

2. Za inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta itp. wydanie zaświadczenia 

dotyczącego spłaty kredytu,  itp.  

100,00 zł + VAT 

    
 

 

 DZIAŁ VI. POZOSTAŁE USŁUGI 
 

Rozdział 1. Karty płatnicze - VISA Business Classic 

Rodzaj czynności / usługi Wysokość prowizji / opłat 

1. Opłata miesięczna za użytkowanie karty 
 

2,50 zł 
 

 

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

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

 

 

DZIAŁ VII. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM  
 Rozdział 2. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym – wysłanych w placówkach Banku 
 
1. Przelew SEPA

2
 do Banków krajowych i zagranicznych od transakcji 5,00 zł. 

 

 
 

  

 

 

 

 


