
 

 
 
 

 

 
 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taryfa opłat i prowizji bankowych 

Banku Spółdzielczego w Olsztynku 
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Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych  
 

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

ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Olsztynku ,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. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za 

które Bank Spółdzielczy w Olsztynku  nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu 

konsumenckiego). 

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

ustala indywidualnie wysokość pobieranych opłat i prowizji w podanych granicach. 

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

6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża 

pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na 

wszystkich odcinkach dowodu. 

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

kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w 

walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 

8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 

a)  wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków 

oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, 

b)  wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Olsztynku  

oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, 

c)  wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na 

mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, 

d)  operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Olsztynku  z zakładem pracy, 

e)  wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza 

odbiorca należności. 

9. 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. 

10. 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. 

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

12. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Zarząd  Banku Spółdzielczego w Olsztynku  może ustalić opłatę wg 

rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to 

racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Olsztynku. 

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

produktu/usługi, której dotyczy. 

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

umów zawieranych z Bankiem. 

 



 
 

Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 

Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE 
 

I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY  
1. Otwarcie rachunku. bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku płatniczego – miesięcznie: 
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym  nie było obrotów poza dopisaniem odsetek i 
pobraniem opłaty za poprzedni miesiąc . 

 

a) POL-Konto 4,50 zł 

b) POL-Konto Rodzina 500+ Bez opłat 

c) POL-Konto Junior Bez opłat 

d) POL-Konto VIP 10,00 zł 

e) POL-Konto Student Bez opłat 

f) WygodneKonto dla Klientów ZUS 
Uwaga: 

- rachunek wygodneKonto dla Klientów ZUS jest zakładany w okresie i na warunkach promocyjnych określonych w 
Regulaminie Promocji „Wygodne Konto dla Klientów ZUS” 

1,00 zł. 

g) Podstawowy Rachunek Płatniczy – Konto Przyjazne Bez opłat 

 h) POL-Konto Senior 1,00 zł. 

3. Wpłata gotówki:   

3.1 w placówkach  Banku Spółdzielczego w Olsztynku,  bez opłat 

4. Wypłata gotówki: 
Uwaga: 

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej  

1 dzień przed dokonaniem wypłaty ( w Punktach Kasowych – 10.000 zł), 

bez opłat 

5. Polecenie przelewu:  

5.1. a) w systemie ELIXIR  
Uwaga: 

- dla Podstawowego Rachunku Płatniczego 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 

3,00 zł
 

b) w systemie SORBNET w kwocie : 

    - wyższej lub równej 1.000.000 zł   

    - niższej niż 1.000.000 zł 

               

20,00 zł 

30,00 zł 

5.2. Polecenie przelewu wewnętrznego 1,00 zł 

6. Zlecenie stałe:  

6.1 Realizacja zlecenia stałego ( czasowego i jednorazowego) na rachunek prowadzony:  

 a) w Banku Spółdzielczym w Olsztynku , 0,50 zł 
 

 b) w innym banku krajowym. 
- dla Podstawowego Rachunku Płatniczego 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 

3,00 zł  

6.2 Modyfikacja/odwołanie zlecenia stałego 2,00 zł 

7. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 
Uwaga:  
- opłata pobierana z rachunku dłużnika. 

1,00 zł 

8. Wyciąg z konta bankowego:  

8.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce  Banku  Spółdzielczego w 

Olsztynku, 
bez opłat 

8.2 wysyłany przez Bank  Spółdzielczy w Olsztynku drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie 

kraju: 
 

 a) raz w miesiącu, bez opłat 

 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 

8.3 wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę:  

 a) listem zwykłym, 15,00 zł     

 b) listem poleconym, 20,00 zł   

9.  Przekształcenie/zmiana rodzaju rachunku płatniczego 40,00 zł. 

II. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH  POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ 

OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 
1. Otwarcie rachunku. bez opłat 

2. Wydanie książeczki. Według ceny  zakupu 

3. Prowadzenie rachunku płatniczego. bez opłat 



 

4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach Banku Spółdzielczego w Olsztynku; Banku 

BPS S.A oraz zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych;  
bez opłat 

5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w:  

5.1 jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Olsztynku  bez opłat 

5.2 innych bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie 

książeczek oszczędnościowych: 
 

 a) bez sprawdzania salda, bez opłat 

 b) ze sprawdzeniem salda, 5,00 zł 

6. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:  

6.1. w Banku Spółdzielczym w Olsztynku ( wewnętrzny) , 1,00 zł 

6.2. w innych bankach:  

 a) w systemie ELIXIR: 3,00 zł 

 b) w systemie SORBNET w kwocie : 

    - wyższej lub równej 1.000.000 zł   

   - niższej niż 1.000.000 zł 

              20,00 zł 

              30,00 zł 

7. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki 

oszczędnościowej w jednostkach Banku , zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach 

krajowych. 

50,00 zł 

8. 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. 

50,00 zł 

9. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20,00 zł 

III. RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A’VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW 

I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 

1. Otwarcie rachunku. bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku. 
Uwaga: nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym  nie było obrotów poza dopisaniem odsetek i 

pobraniem opłaty za poprzedni miesiąc . 
bez opłat  

3. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w 

Olsztynku 
bez opłat 

4.  Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku  prowadzącej rachunek.  
Uwaga: 

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem 

wypłaty ( w Punktach kasowych – 10.000 zł), 

bez opłat 

5. Realizacja przelewu na rachunek prowadzony:  

5.1. w Banku Spółdzielczym w Olsztynku  , 1,0 zł 

5.2. w innych bankach:  

 a) w systemie ELIXIR, 3,00 zł 

 

6. Wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 

Według ceny zakupu plus 

50% marży dla Banku nie 

mniej 1,00 zł 

7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. 
Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 

15,00 zł  + koszt 

telekomunikacji 

8. Wyciąg z konta bankowego:  

8.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku Spółdzielczego w 

Olsztynku 
bez opłat 

8.2. wysyłany przez Bank drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju:  

 a) raz w miesiącu, bez opłat 

 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 5,00 zł 

9. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 10,00 zł 

IV. RACHUNKI LOKAT  OSZCZĘDNOŚCIOWYCH   W ZŁOTYCH  
1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3. Wpłata gotówki bez opłat 

4. Wypłata gotówki  bez opłat 

5. Polecenie przelewu:  

5.1. 

 

b) w systemie ELIXIR: 3,00 zł. 

c) w systemie SORBNET 30,00 zł 

5.2 Polecenie przelewu wewnętrznego bez opłat 

6. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji. 20,00 zł 

V. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY POL-EFEKT W ZŁOTYCH 



 

1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku bez opłat 

3. Wpłata na rachunek   bez opłat 

4. Wypłata gotówki lub wypłata bezgotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąca 

kalendarzowego) 
 

 

4.1 
a) pierwsza wypłata bez opłat 

b) kolejne wypłaty ( niezależnie od formy) 10,00 zł. 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego 
*drugi i kolejny przelew z zachowaniem warunków określonych w pkt 4 powiększony o prowizję określona w pkt 4.1 

bez opłat
* 

6. Polecenie przelewu: 
*drugi i kolejny przelew z zachowaniem warunków określonych w pkt 4 powiększony o prowizję określona w pkt 4.1 

 

 a) w systemie ELIXIR bez opłat
* 

 b) w systemie SORBNET 30,00 zł.
* 

VI. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W WALUCIE  
1. Otwarcie rachunku bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku 4,50 zł. 

3. Wpłata gotówki bez opłat 

4. Wypłata gotówki 
Uwaga: 

- wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość 20 tys. zł należy awizować, co najmniej  

2dni  przed dokonaniem wypłaty ( w Punktach Kasowych – równowartość 10 tys. zł), 

- Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25%. W przypadku awizowania wypłaty i nie 

odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25%. 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.  

bez opłat 

5. Polecenie przelewu:  

5.1. a) w systemie ELIXIR  3,00 zł
 

 b) w systemie SORBNET 30,00 zł 

5.2. Polecenie przelewu wewnętrznego 1,00 zł 

6. Wyciąg z konta bankowego:  

7.1 odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce  Banku  Spółdzielczego w 

Olsztynku, 
bez opłat 

7.2 wysyłany przez Bank  Spółdzielczy w Olsztynku drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie 

kraju: 
 

 a) raz w miesiącu, bez opłat 

 b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 5,00 zł 

VII. RACHUNKI LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUTACH WYMIENIALNYCH 
1. Otwarcie rachunku lokaty. bez opłat 

2. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 

3. Wpłata gotówki bez opłat 

4. Wypłata gotówki bez opłat 

5. Polecenie przelewu wewnętrznego bez opłat 

6. Polecenie przelewu w PLN  

 a) w systemie ELIXIR 3,00 zł. 

 b) w systemie SORBNET 30,00 zł. 

VIII. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH 
1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 

2. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) – od każdego dokumentu. 5,00 zł 

3. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 30,00 zł. + VAT 

4. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza:  

 
a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 

3,00 zł 

max. 20 zł za cały rok 

 
b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 

5,00 zł 

max. 30 zł za cały rok 

 Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego.  

5. Przyjecie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości  50,00 zł 

6. Ustanowienie lub odwołanie pełnomocnictwa do rachunku  5,00 zł   

7. Bankowy zapis na wypadek śmierci przyjęcie, zmiana lub odwołanie  20,00 zł 



 

8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych 

kredytów - za każdą zawartą umowę: 
 

 a) z Bankiem Spółdzielczym w Olsztynku bez opłat 

 b) z innymi bankami. 20,00 zł 

9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,00 zł 

10. Likwidacja  książeczki mieszkaniowej, do której przysługuje premia gwarancyjna 30,00 zł 

11. Likwidacja książeczki mieszkaniowej, do której nie przysługuje premia gwarancyjna bez opłat 

12. Wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej 

( bez likwidacji wkładu) 
30,00 zł + VAT) 

13. Wystawienie nowej w miejsce utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej  Według kosztów zakupu 

14. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10,00 zł 

15. Wystawienie duplikatu dokumentu dotyczącego opłat związanych z rachunkiem 10,00 zł. 

Rozdział II. KARTY DEBETOWE 
 

1. Wydanie nowej karty płatniczej jednorazowo bez opłat 

2. Wznowienie karty płatniczej jednorazowo bez opłat 

3. Obsługa karty debetowej   

3.1 POL-Konto VIP 

miesięcznie 

2,50 zł 

3.2 POL-Konto 2,50 zł 

3.3 POL-Konto Student bez opłat 

3.4 POL-Konto Junior bez opłat 

3.5 Podstawowy Rachunek Płatniczy – Konto Przyjazne bez opłat 

3.6 POL-Konto Senior bez opłat 

4. Wydanie duplikatu karty płatniczej jednorazowo 10,00 zł  

5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji bez opłat 

6. Transakcje gotówkowe   

6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych bankach krajowych  

zgodnie z zawartymi umowami  
Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 

od transakcji bez opłat 

6.2 w innych bankomatach w kraju 
Uwaga: dla Podstawowego Rachunku Płatniczego 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. 

od transakcji 3% min. 6,00 zł 
 

6.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

EUR 
od transakcji 3% min. 6,00 zł 

6.4 w bankomatach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie 

obcej innej niż EUR oraz poza EOG 
od transakcji 3% min. 10,00 zł 

6.5 w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 3% min. 6,00 zł 

6.6 w punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie EUR od transakcji 3% min. 6,00 zł 

6.7 W punktach akceptujących kartę za granicą w ramach EOG w walucie obcej 

innej niż EUR oraz poza EOG 

od transakcji 
3% min. 10,00 zł 

6.8 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 3% min. 6,00 zł 

7. sprawdzenie salda w bankomacie od transakcji 1,00 zł 

8. generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za 

wskazany okres 

od transakcji 
10,00 zł 

9. zmiana danych Użytkownika karty jednorazowo 5,00 zł 

10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika jednorazowo 8,00 zł 

11. awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty jednorazowo 1 000 zł 

12. zastrzeżenie karty od transakcji 25zł 

13. odblokowanie PIN na wniosek klienta od transakcji 5,00 zł 

14. Rezygnacja z  karty w terminie przed upływem roku od początku 

użytkowania 
jednorazowo 25,00 zł 

15. Zmiana wysokości limitu indywidualnego na wniosek Użytkownika jednorazowo 10,00 zł. 



 

Rozdział III. KREDYTY 
 

I. KREDYTY KONSUMPCYJNE 
1 Opłata  przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku  o: 

-  udzielenie kredytu, odnowienie kredytu, podwyższenie kwoty kredytu, 

    prolongatę spłaty kredytu bądź jego części, 
Uwaga: 

- Opłata pobierana w dniu przyjęcia wniosku  

- Nie dotyczy kredytów sezonowych 

20,00 zł 

 

2. Prowizja za udzielenie kredytu:  

2.1. Gotówkowego:  

 - według. okresu kredytowania:  

  do 1 roku 1,5% min. 20,00 zł 

  od 1 roku do 5 lat 2,5% 

  powyżej 5 lat 3% 

2.2. Gotówkowego „Kredyt na Miarę” 3% 

2.3. Odnawialnego dla posiadaczy rachunków POL-Konto (od kwoty przyznanego kredytu), 
Uwaga: 

-  pobiera się prowizję za przedłużenie umowy na następny okres w wysokości, jak  za udzielenie kredytu. 

- kredyt jest niedostępny dla posiadaczy PRP-Konto Przyjazne i POL-Konto Rodzina 500+ 

1,00% 

min. 20 zł 

 

2.4. Kredyt na zakup kolektorów słonecznych 2% do 4% min. 50 zł 

2.5. Kredyt Ekologiczny 2,00% 

3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty 

prolongowanej: 

1,5 % 

min. 30,00 zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku  POL-Konto, (od różnicy pomiędzy 

dotychczasową a nową wysokością kredytu). 

1,00% 

min. 20,00 zł 

5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3, 4, dokonywanych na 

wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu: 

 

 

 - przy kwocie zmiany kredytu do 50.000,00 zł 50,00 zł 

 - przy kwocie zmiany kredytu powyżej 50.000,00 zł 200,00 zł 

6. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. 
Uwaga: 
- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 

0,10% 

min. 20,00 zł 

7. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową. 0,00 zł 

II. KREDYT NA CELE MIESZKANIOWE „CZTERY ŚCIANY”/KONSUMPCYJNY KREDYT 

HIPOTECZNY/KREDYT KONSOLIDACYJNY 
1. Opłata  przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku 

Uwaga: 

- Opłata pobierana w dniu przyjęcia wniosku  

20,00 zł 

 

2. Prowizja za udzielenie kredytu:  

2.1 a) mieszkaniowy „Cztery Ściany” 2% 

2.2 b) Konsumpcyjny Kredyt Hipoteczny, Kredyt Konsolidacyjny   

 - według. okresu kredytowania:  

  od 1 roku do 5 lat 2,5% 

  powyżej 5 lat 3% 

3. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) - od kwoty 

prolongowanej: 

1,5 % 

min. 30,00 zł 

4. Podwyższenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku  POL-Konto, (od różnicy pomiędzy 

dotychczasową a nową wysokością kredytu). 

1,00% 

min. 20,00 zł 

5. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 3, 4, dokonywanych na 

wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu: 

- przy kwocie zmiany kredytu do 50.000,00 zł 

- przy kwocie zmiany kredytu powyżej 50.000,00 zł 

 

 

50,00 zł 

200,00 zł 

6. Wydanie promesy udzielenia kredytu - od kwoty przyrzeczonej. 
Uwaga: 

- prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, 

0,10% 

min. 20,00 zł 

7. Wysłanie wezwania do dostarczenia wymaganych dokumentów zgodnie z umową. 0,00 zł  

II. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 

1. Wyciąg z rachunku na wniosek posiadacza rachunku. 5,00 zł 

2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych.  30,00 zł. + VAT 

3. Sporządzenie historii kredytu na wniosek kredytobiorcy, za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy. 10,00 zł 



 

4. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy. 20,00 zł 

5. Wydanie odpisu umowy kredytowej. 20,00 zł 

6. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień do dłużnika lub jego poręczycieli (kwota 

płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 
15,00 zł 

7. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta  od 20,00 zł 

Rozdział IV. INNE USŁUGI 
 

I. USŁUGI RÓŻNE  
1. Wydanie kserokopii umowy. 20,00 zł 

2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego w Olsztynku na wniosek klienta. 30,00 zł. + VAT 

3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 

uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. 
Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów 
stosujących wobec BS  zasadę wzajemności bez opłaty.  

30,00 zł. + VAT 

II. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 

1. Wpłaty gotówki przekazywane na rachunki:  

 a) osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Olsztynku bez opłat 

 b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w   

    Olsztynku   

 0,30%  

min. 3,00 zł  

 c) Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w  Olsztynku 1,00 zł 

 d) prowadzone w innych bankach krajowych 

za wyjątkiem: 

0,30% 

min. 3,00 zł 

 
-  wywóz śmieci w rejonie Olsztynek i Dąbrówno w ramach  podpisanej umowy    
* wpłata dokonana po terminie płatności objęta jest prowizją zgodną z pkt. 1d) 

0,00 zł * 

2. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki oszczędnościowe w bankach, z którymi Bank 

Spółdzielczy w Olsztynku zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu 

oszczędnościowego.  

wg porozumienia 

3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe:  

 a) do 10 szt., bez opłat 

 
b) powyżej 10 szt. 

0,50% 

min. 2,00 zł 

4 Wypłaty gotówkowe  środków otrzymanych przez klientów nie posiadających rachunków w BS 

Olsztynek (z konta 291)  
Uwaga: 

W przypadku gdy Bank  otrzymał prowizję łącznie z przekazanymi środkami prowizji od Klienta nie pobiera się    

0,50% 

min. 10,00 zł 

III. SYSTEM BANKOWOŚCI  INTERNETOWEJ   
1. Aktywacja usługi Bankowości Internetowej bez opłat 

2.  Korzystanie z Sytemu Bankowości Internetowej – miesięcznie  
*Uwaga: 

- dla POL-Konta Junior oraz POL-Konta Student korzystanie z Systemu Bankowości Internetowej jest bez opłat 
3,00 zł/bez opłat

*
  

3.  Przelew  w systemie SBI:  

 - realizowany do innego banku 
Uwaga: 
- dla Podstawowego Rachunku Płatniczego 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 

0,50 zł 

5 - wewnętrzny na rachunek w BS Olsztynek bez opłat 

6. Zlecenie stałe na rachunek:  

  - w innym banku  
Uwaga: 

- dla Podstawowego Rachunku Płatniczego 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 

0,50 zł. 

 - w BS Olsztynek bez opłat 

8. Zablokowanie i odblokowanie konta 15,00 zł
 

9. Rezygnacja z SBI:  

 - do dwóch lat od daty podpisania umowy na usługę 50,00 zł 

 - po dwóch latach od daty podpisania umowy na usługę bez opłat 

IV. PRZELEWY ZAGRANICZNE LUB PRZELEWY KRAJOWE W WALUCIE OBCEJ 

1. Realizacja przelewów wychodzących  

1.1 a) Przelewy SEPA   

        - do banków krajowych 10,00 zł 



 

        - do banków zagranicznych 3,00 zł 

1.2 
b) Przelewy TARGET/SWIFT w EUR w ramach EOG 

Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w 

pkt 3.2, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

30,00 zł 

 c) Polecenie przelewu w walucie obcej (wysyłane do banków krajowych) 40,00 zł 

 
d) Polecenie wypłaty 

Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących 
określone w pkt 3.2, w przypadku opcji kosztowej „OUR” 

40,00 zł 

 e) Pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10,00 zł 

2. 
Realizacja przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: 
Uwaga: Opłaty nie pobiera się w przypadku opcji kosztowej OUR. Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę za przewalutowanie – 

opłata pobierana jest od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku 

 

2.1 a) z banków zagranicznych w ramach EOG w walucie EURO bez opłat 

2.2 b) z banków zagranicznych w ramach EOG w innej walucie  niż EURO  20,00 zł 

2.3 c) z banków zagranicznych spoza EOG  20,00 zł 

2.4 d) z banków krajowych 10,00 zł 

3. Dodatkowe opłaty  

3.1 Realizacja przelewów w trybie pilnym (dostępne dla waluty EUR, USD i GBP) 110,00 zł 

3.2 Realizacja przelewów z opcją kosztową „OUR” 80,00 zł 

3.3 Zwrot kwoty przekazu na wniosek Posiadacza rachunku – opłata pobierana ze zwracanej kwoty przekazu 
110,00 zł + koszty 

banków trzecich 

3.4 
Zlecenie poszukiwania przekazu/postępowanie wyjaśniające wykonanie na zlecenie Posiadacza rachunku  
Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku BPS SA lub Banku Spółdzielczego w 

Olsztynku 

110,00 zł + koszty 

banków trzecich 

3.5 
Zmiany / korekty /odwołania zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym  wykonane na wniosek 

Posiadacza rachunku 

110,00 zł + koszty 

banków trzecich 

3.6 
Opłata za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego i rentowego 
Uwaga: Opłata nie jest pobierana gdy Bank nie pobiera podatku i składki na ubezpieczenie zdrowotne od otrzymanego świadczenia 
zagraniczneg. 

25,00 zł 

3.7 Opłata za przewalutowanie (pobierana od transakcji realizowanych w innej walucie niż waluta rachunku) 10,00 zł 

3.8 Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu 10,00 zł + VAT 

VI. USŁUGA SMS 

1. Udostępnienie usługi bez opłat 

1. Korzystanie z usługi - miesięcznie 5,00 zł  

2. Realizacja dyspozycji zmiany numeru telefonu 5,00 zł  

 


